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Sammanfattning 

Ett pedagogiskt material om träd i vår närmiljö har tillverkats och testats i en barngrupp med 

22 barn och tre pedagoger. Studiens syfte var att söka svar på förskolebarns tankar om träd 

som fenomen, både före och efter att materialet testats och om deras tankar eventuellt 

förändrades. Pedagogernas syn på materialets användbarhet inom förskolan har varit en del i 

utvärderingen kring materialets användbarhet.  Intervjuer med både barn och pedagoger har 

genomförts. För att ta del av deras olika tankar har studien haft en fenomenografisk ansats. Av 

studiens resultat framgår att pedagogerna anser att materialet är intressant och lärorikt och att 

det lämpar sig för förskolan men även förskoleklass och skolan. Att barnens tankar i viss mån 

förändrades framgår av analyserna av intervjuerna. En annan slutsats av studien är att 

pedagogernas syn på naturvetenskap och lärsituationer kan variera beroende på vilket 

teoretiskt perspektiv de utgår ifrån. 
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1 INLEDNING 
Syftet med denna studie var att undersöka om ett tillverkat materialet som handlar om träd 

skapar utrymme för barnen att få fler och nya tankar kring träd som fenomen. Materialet var 

tänkt att ge barnen olika erfarenheter och upplevelser av träd. Dessa erfarenheter möjliggör 

förhoppningsvis en grund, vilken senare kan bidra till vidare och djupare insikter om natur 

och generellt om naturvetenskap, både i livet och i skolan.  

    Den pedagogiska verksamheten inom förskolan styrs utifrån gällande läroplan med 

tillhörande mål och riktlinjer. Med utgångspunkt i läroplanen har ett material inom 

naturvetenskap, gällande träd, skapats för förskolan. Undersökningen bygger på en 

utvärdering av materialets användbarhet, där även pedagogernas syn på materialet 

uppmärksammas. Går det att uppnå syftena med materialet, dvs. att bredda barnens tankar och 

funderingar kring träd, genom upplevelser och erfarenheter från de olika momenten?  

    En av grundtankarna med materialets utformning, samt val av moment, var att momenten 

inte ska handla om rätt eller fel. Tanken var att materialet skulle ge barnen en chans att själva 

upptäcka olika fenomen kring träden och skaffa sig erfarenheter och flera egna tankar. 

Sinnenas samspel och deras betydelse har även varit en av grundtankarna i skapandet av 

materialet. 

   Personligen har jag ett stort intresse för naturen och naturvetenskap vilket har påverkat mig i 

mitt val av inriktning på studien. Från kurser i utbildningen på högskolan har jag fördjupat 

mina kunskaper och samtidigt blivit medveten om hur tillämpning av ämnena i förskolans 

verksamhet kan bli möjlig. 

    

 

1.1 Bakgrund 

Läroplanen för förskolan (Lpfö98) framhåller att man ska sträva efter att varje barn utvecklar 

förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp. Lpfö 98 implicerar även att 

pedagogerna bör sträva efter att varje barn utvecklar en förståelse för enkla 

naturvetenskapliga fenomen samt sitt kunnande om växter och djur. Arbetslaget ska ansvara 

för att verksamheten utformas så att barnen i barngruppen ställs inför nya utmaningar som 

stimulerar lusten att inta nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper (Lärarförbundet 2004). 

 

Utifrån mina egna erfarenheter är skogs- och naturutflykter vanliga inslag inom förskolans 

verksamhet. Förhoppningen är att det tillverkade materialet enkelt ska kunna tillämpas under 

sådana utevistelser. Detta material är tänkt att användas för att synliggöra och uppmärksamma 

träden i barnens egen närmiljö och att göra detta ur ett naturvetenskapligt syfte som är 

anpassat till barnens nivå. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

Följande fyra områden har funnits till grund i skapandet av materialet, vilka återknyts i 

litteraturgenomgången: 

 1) Betydelsen av att man själv som barn får uppleva och kan få egna erfarenheter, vilket kan 

utgöra en grund för senare kunskaper.  

2) Vid erfarenheter, upplevelser och upptäckter har vi våra sinnen till hjälp att registrera vad 

som sker. Våra sinnen är därför mycket viktiga när vi upplever och får nya erfarenheter och 

upplevelser. 

3) Vilka naturvetenskapliga fenomen i samband med träd finns att upptäcka under senvintern 

och tidig vår, då materialet i denna undersökning testas i förskolans verksamhet?  

4) Hur ser våra olika teoretiska perspektiv ut vad gäller naturvetenskap i undervisningen?  

 

1.2.1 Empiristisk kunskapstradition 

”Den främsta och normgivande vetenskapen var från början just naturvetenskapen, och den 

empiriska tanketraditionen har varit helt avgörande för utvecklingen av naturvetenskapen” 

(Elfström 2009). Enligt det empiriska synsättet byggs kunskap genom att människan prövar, 

upplever och upptäcker världen med sina sinnen, och på dessa erfarenheter bygger vi våra 

föreställningar. Det finns en betoning inom empirismen om just vikten av sinneserfarenheter 

och hur dessa erfarenheter ligger till grund för att senare ge faktakunskap. Att få pröva, 

undersöka och observera ses inom empirismen som viktiga delar på vägen till kunskap och 

visar sig ofta i undervisningen i form av laborationer och observationer (Elfström 2009). 

Lärarens roll är här att planera, berätta och förmedla kunskap till barnen, anpassad efter deras 

ålder. Läraren väljer ut lämpliga laborationer samt vad eleverna i skolan eventuellt bör läsa in, 

gällande det aktuella ämnet. 

 

1.2.2 Konstruktivistisk kunskapstradition 

Inom konstruktivismen betonas vikten av att arbeta laborativt och att barnen får möjligheter 

att upptäcka saker på egen hand. Däremot anses att läraren bör ge barnen utrymme för deras 

nyfikenhet. Det betonas även att barnen genom eget handlande ska ”förstå” innehållet. 

Meningen är inte att barnen ska lära sig något utantill genom att läsa sig till det eller att följa 

en färdigställd laborationsmall (Elfström m fl. 2009). Piaget som citeras i Elfström 2009, 

påvisade en önskan om att pedagogerna skulle stimulera barnens egna ansträngningar och 

undersökningar istället för att föreläsa. Piaget menade att om pedagogen talade om något för 

barnen som de kunde upptäcka själv, fråntogs barnet möjligheten att fullständigt förstå 

fenomenet eller situationen. Piagets syn på lärande var induktiv, vilket innebär att barnen först 

gör konkreta erfarenheter därefter lär de sig och utvecklas (Elfström, m fl. 2009).  

 

Inom denna kunskapstradition betonas att barnen redan tidigt skaffar sig egna teorier och 

kunskaper om naturvetenskapliga fenomen. De kunskaper och tankar barnen skaffar sig är 
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unika för varje individ. Detta bidrar till att synen på barn som tomma kärl, vilka alla kan fyllas 

på med exakt samma kunskap, inte passar in. Här blir utmaningen för läraren att anpassa 

undervisningen efter varje barn och samtidigt sätta upp gemensamma mål för hela 

barngruppen (Elfström, m fl. 2009). 

 

1.2.3 Sociokulturellt perspektiv 

Den konstruktivistiska traditionen har kritiserats för att vara för mycket inriktad på den 

enskilda individen och att inte se lärandet som en del av ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Lev Vygotskijs som citeras i Elfström (2009),framhåller i tankar och teorier att 

människan ständigt lär sig i alla situationer, både i konstruerade lärsituationer men även i 

övriga kulturella sammanhang som med familjen, kamrater och i samhället. Kunskap 

betraktas inte enbart som något inom den enskilda individen utan den utvecklas även mellan 

individerna. Språket ses som en central del inom denna tradition, då språket är länken mellan 

människor. Språket ses som ett verktyg och redskap för tänkande (Elfström, m fl. 2009). 

 

1.2.4 Barn och naturvetenskap 

Barn utvecklar sin förmåga att förstå sin omvärld genom att bli förtrogen med vardagens 

naturvetenskapliga skeenden. Under småbarnstiden ägnar barn sig åt att skapa ordning i 

tillvaron, göra den greppbar och begriplig. Barn undersöker och utforskar, strukturerar och 

sorterar samt upptäcker likheter och olikheter. Kunskap för små barn handlar om att försöka 

förstå hur saker hänger ihop i den värld de lever i (Johansson och Pramling, Samuelsson 

2003). Att få vara i naturen och börja i det nära är en viktig del för barnen för att de sedan 

gradvis ska bli medvetna om de små detaljernas betydelse och om hur allt hänger samman. 

Barnens naturupplevelser ger stora möjligheter att kommunicera tillsammans kring olika 

fenomen i naturen. Det är viktigt att den dagliga kommunikationen mellan barn ges stor 

betydelse och inte enbart ses som ”prat”. Det är just från sådana situationer som djupare 

samtal kan skapas med hjälp av förskolans lärare. Då barnen får samtala med varandra och 

fördjupa samtalet om de stora naturvetenskapliga frågorna läggs grunden till en inledande 

naturvetenskaplig förståelse (Johansson och Pramling, Samuelsson 2003).  

 

Madsen (1999) menar att ”en upplevelse som bearbetats förvandlas till en erfarenhet”. Direkta 

erfarenheter är viktiga som står i direkt kontakt med våra egna aktiviteter och sinnesintryck. 

Basen för vår kunskap här är just erfarenheter. Författaren jämför erfarenheter med en slags 

inre klädhängare, där varje erfarenhet är en krok där vi kan hänga upp det vi får veta. Detta 

innebär att utan erfarenheter har vi ingenting att haka fast vår kunskap på. Barnen måste 

själva erövra kunskap och vuxnas roll blir att ge barnen möjlighet till att vara kroppsligt 

aktiva med något konkret. Madsen (1999) menar att vuxna kan skänka barnen upplevelser 

som barnen sedan tillsammans med vuxnas hjälp kan bearbeta till erfarenheter. Med yngre 

barn är det extra viktigt att tänka på att all kunskap grundar sig på barnets egen aktivitet 

(Madsen 1999). Genom egna aktiviteter och upplevelser, gemensam bearbetning av 

upplevelserna, barnens nyfikenhet och frågvishet samt fantasi grundas barnens attityd till 
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naturen. Detta medför att vi som vuxna måste anordna aktiviteterna i naturen så att dessa 

faktorer kommer till sin rätt (Madsen 1999). 

 

När det handlar om barns frågor om växter och djur i naturen är det inte alltid den vuxna som 

har det ”rätta” svaret.  Madsen (1999) menar att ofta vill man som vuxen ge ett så korrekt svar 

som möjligt men menar att barnen inte alltid måste få det korrekta svaret utan ett svar som gör 

att det kan placera tinget, i något för barnet, begripligt sammanhang. Medan barnen är små 

kan vuxna ta fasta på något karaktäristiskt för exempelvis växten eller djuret. Något kanske är 

prickigt, ludet eller har någon speciell färg som går att ta med i ett namn. När barnen blir lite 

äldre upptäcker de ett ändamål med att kunna det namn som andra människor använder. 

Madsen (1999) framhåller att det till en början kan blockera mer än att utveckla själva 

naturkänslan om tyngdpunkten är på namnen. Hon menar att naturen är så mycket mer, inte 

minst synintryck, lukter, färger och sist men inte minst oförglömliga upplevelser (Madsen 

1999). Magntorn & Magntorn (2004) hänvisar till en studie där de undersökt en grupp 

högstadieelevers kunnande av namn på bilar och träd. Eleverna fick se bilder på tio vanliga 

bilmärken samt tio olika löv från träd i deras närmiljö. ”Artkunskapen” visade sig vara 

dubbelt så hög när det gällde bilmärkena. Det visade sig att de elever som kunde många 

bilmärken även visste en hel del om dem.  Magntorn & Magntorn (2004) menar att ”precis så 

ser vi på artstudierna, de syftar inte enbart till att lära sig sätta namn på saker och ting, utan 

det handlar om att få upplevelser och därefter genom vidare undersökningar eller studier 

fördjupa sin förståelse och kunskap om organismen” (Lundegård m fl. 2004).  

1.2.5 Barns erfarenheter 

William Corsaro (1997) som citeras i Johansson och Pramling, Samuelsson (2003) menar att 

lärarna måste betrakta barn som sakkunniga informatörer. Corsaro (1997) framhåller vikten 

av att se barns kompetens som på olika sätt kan ge information om deras erfarenheter och om 

sin egen värld. Pramling, Samuelsson och Mårdsjö (1997) framhäver att barn har kvalitativt 

olika sätt att uppfatta och tänka om ett innehåll. Detta grundar sig från barnens erfarenheter 

och med detta synsätt menar de att barnen alltid har rätt utifrån sitt sätt att uppleva världen. 

 

Näs (2010) beskriver i sin avhandling vikten av att elever i skolans NO-undervisning 

konfronteras med utmanande frågor tillsammans med empiriska data för att skapa ett 

resonemang. Hon menar att studentdiskussioner är viktiga och att det är vanligt att många 

elever är tysta och inte uttrycker sina tankar och funderingar under NO-lektionerna. Vygotskij 

som refereras i Williams (2006), menar att ”barn lär genom att kommunicera och imitera 

andra barn”. Det är i dialoger med andra som möjligheter skapas att omvärdera idéer samt 

tänka nya tankar (Williams 2006).  Näs (2010) menar att det inte räcker att hitta problem och 

undersöka dem, man måste även diskutera kring problemet och försöka förklara och finna 

lösningar, vilket kan ge bättre underlag för att verkligen förstå olika naturvetenskapliga 

företeelser i skolans undervisning. 

  

Jean Jacques Rousseau (1712-1784) poängterade starkt vikten av barns möte med 

verkligheten. Han hade insikt i sinneserfarenheters pedagogiska betydelse (Dahlgren m fl. 
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2007). Elfström (2009) menar att redan mycket små barn försöker utforska hur naturen 

fungerar och att förstå världen på sitt sätt. Ett litet barn frågar ofta ”E de” (Vad är det). De 

frågar inte ”Vad heter det”. Det är genom att utforska hur saker och ting ser ut, smakar, känns, 

luktar, låter, vilken funktion de har samt vilka skillnader det finns, som barnen skapar begrepp 

samt söker någon beteckning för själva begreppet (Elfström 2009). Näs framhåller genom sin 

avhandling hur ett konkret material uppmuntrade eleverna att utveckla ett naturvetenskapligt 

resonerande inom skolans undervisning (Näs 2010). 

 

Szczepanski (2007) skriver i Dahlgren m fl. (2007) om det nära samband mellan teori och 

praktik som historiskt sett rådde före skolans etablering. Det fanns ett nära samband mellan 

det man lärde sig och där kunskapen kunde användas exempelvis inom hantverkstraditioner, 

kunskap om boskapsskötsel, odling, jakt, fiske och matlagning. Genom skolans uppkomst 

separerades sambanden mellan teori och praktik där lärande och verklighet separerades inom 

fyra väggar. 

 

1.2.6 Sinnenas samspel och inverkan 

För att utvecklingen hos barn ska ske utan bekymmer menar Ellneby (2007) att det behövs ett 

samspel mellan motoriken, språket och de olika perceptionsområdena. Perception kan 

förklaras med förmågan att kunna uppfatta något via våra sinnen. Detta innebär att det barnet 

känner, ser och hör sammanställs till en helhet. Helheten tolkas och bearbetas utifrån tidigare 

erfarenheter som i sin tur gör att barnet förstår. Perception innebär att en tolkning av ett visst 

sinnesintryck sker, i hjärnan. Hur sedan hjärnan sorterar och organiserar sinnesintrycken för 

att vi ska kunna använda dem på rätt sätt och lära oss saker sker genom så kallad sensorisk 

integration. För att vi som vuxna ska kunna utveckla koncentration, organisationsförmåga, 

förmåga till abstrakt tänkande, teoretisk inlärning samt förmåga till logiskt resonemang är en 

förutsättning en god sensorisk integration. Specialisering av kroppssidor och hjärnhalvor 

grundar även det sig ur en god sensorisk integration (Ellneby 2007). 

 

När vi gör iakttagelser kan ett eller flera av våra fem sinnen vara inblandade. Däremot går det 

inte att ta in all information på en gång (Harlen 2006). Det görs ett urval av våra sinnen för 

vad som tas in och själva urvalet påverkas av vilka förväntningar och idéer vi bär på. Det är 

våra kunskaper och föreställningar som påverkar vad vi ser och upplever, vilket innebär att 

två personer kan uppfatta samma fenomen, exempelvis en molnformation, på helt skilda sätt 

(Harlen 2006). Szczepanski (2007) som skriver i Dahlgren m fl. (2007) framhåller att endast 

15 % av vår kommunikation är verbal och resterande 85 % sker via smak, lukt, känsel och 

kroppsspråk och menar att man bör tänka på detta i kommunikativa miljöer samt att man som 

pedagog bör reflektera kring olika sätt att lära (Dahlgren m fl. 2007). Dahlgren & Szczepanski 

(1997) som citeras i Dahlgren m fl. (2007) beskriver hur förstahandserfarenheter av natur- och 

kulturfenomen utgör en särskilt viktig motivationsfaktor för kreativa och meningsfulla 

lärprocesser. Vår minneskapacitet ökas genom kraftig sinnlig stimulering under lärprocessen 

vilket sker genom syn-, hörsel-, känsel-, smak-, och luktintryck (Dahlgren m fl. 2007). 
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Känselsinnet, taktil perception är vårt mest omfattande sinne då känselcellerna som finns i 

våra slemhinnor och i huden är utspridda över hela kroppen. Beröring är viktigt för utveckling 

av nervsystemet vilket påverkar alla andra sinnen. Allra bäst övas det kinestetiska sinnet, samt 

motoriken, utomhus i skog och mark eller vid en strand med tillgång till vatten. Rytmik 

påverkar även utforskandet av rörelsemöjligheter samt kroppskänslan. Till skillnad från 

känselsinnet ligger led- och muskelsinnets sinnesceller djupt ner i vävnaderna. Detta sinne 

kallas även för det kinestetiska sinnet och innebär att vi är medvetna om en arm exempelvis är 

rak eller böjd utan att behöva titta på den. Om vi var utan detta sinne skulle vi hela tiden 

behöva se på det vi gör och att röra oss skulle bli mer komplicerat. Till en början behöver vi 

koncentrera oss på nya rörelser men efter upprepningar blir så småningom rörelsen 

automatiserad. Det kinestetiska sinnet har bra minne vilket medför att om vi en gång lärt oss 

att till exempel cykla ”sitter” känslan kvar i kroppen hur man gör. Kroppsuppfattningen 

utvecklas jämsides med utvecklingen av det kinestetiska sinnet. När huvudets läge ändras 

påverkas nervceller i innerörat, så kallade vestibularis-kärnor. Detta ingår i det vestibulära 

systemet, även kallat balanssinnet eller labyrintsinnet. Kroppens placering i rummet, våra 

rörelsers riktning och hastighet är information vi får från dessa nervceller. Hoppa på 

studsmatta, klättra omkring i skogen, snurra eller gunga är aktiviteter som ger kraftig 

stimulans åt det vestibulära systemet. Sådan stimulering påverkar koncentrationen hos barn, 

vilket kan förklara vikten av att först röra på sig före någon stillasittande aktivitet (Ellneby 

2007).  

 

”Beröringssinnet, led- och muskelsinnet och det vestibulära systemet utgör basen i barnets 

motoriska, perceptuella och språkliga utveckling” (Ellneby 2007, sid 53). Rörelse är viktigt 

för utveckling av visuell perception, synsinnet. Alla våra rörelser vi gör sker i relation till 

rummet. Rörelse stimulerar den visuella bearbetningsförmågan (Ellneby 2007). Ellneby 

(2007) menar att naturen stimulerar leken och att barn gärna leker på andra ytor där det finns 

natur och får en variation av rörelser. Elfström, m fl. (2009) hänvisar i sin bok till forskning 

av Gustav Helldén (2001, 2003) att konkreta och sinnliga erfarenheter som barn gjort under 

sina första sex-sju levnadsår ligger till grund för hur de senare kan förklara naturvetenskapliga 

fenomen och processer. De hävdar att det är mycket viktigt att möjligheter skapas där barnen 

får göra jämförelser samt se likheter och skillnader, det kan handla om allt från olika 

barksorter till olika kottar och knoppar från olika träd (Elfström 2009). 

 

1.2.7 Mytologi 

Enligt Schön (2007) (citerad i Dahlgren m fl. 2007) tycks folktron fascinera människor i olika 

åldrar allt ifrån förskolebarn till pensionärer. Schön (2007) tar upp frågan om varför 

berättandet om folktron är särskilt värdefullt för barnen i dag. Hon menar att ett skäl är att 

dagens barn får mycket av sin näring genom massmedia och får mestadels virtuella intryck 

genom TV och internet. Genom att vistas utomhus i landskapet och samtidigt få höra gamla 

sägner om väsen och andra märkligheter som har funnits i vår närhet, ger det en spännande 

upplevelse och samtidigt en del av vårt kulturarv (Dahlgren m fl. 2007). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkterna att skapa utrymme och möjligheter för erfarenheter och upplevelser 

har ett material om träd i vår närmiljö skapats för förskoleverksamheter. Syftet med materialet 

har varit att synliggöra det som redan finns i vår närhet, det vill säga träd, med strävan efter 

att komma i kontakt med naturvetenskapliga fenomen. Momenten i materialet har även 

utformats med tanke på våra sinnen då dessa är grundläggande vid upplevelser och 

erfarenheter. 

 

Denna undersökning vill söka svar på följande frågeställningar: 

1.3.1 Frågeställningar 

1. Skapar detta material fler och nya tankar och funderingar hos barnen kring träd som 

fenomen? 

2.  Kan man se att barnen ger uttryck för några sinneserfarenheter kring träd som har 

direkt anknytning till materialet? 

3. Vad anser pedagogerna kring materialets användbarhet i förskolans verksamhet? 
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2 METOD 
För att försöka få svar på frågan om barnens tankar kring träd och om de ändrats efter att 

materialet tillämpats i verksamheten utfördes en barnintervju precis innan materialet lämnades 

till förskolan. Syftet var att få en inblick i vilka tankar barnen hade om träd från början. När 

pedagogerna arbetat med materialet i verksamheten, under en bestämd tid, gjordes en andra 

barnintervju med samma frågor som vid den första, för att se om tankarna eventuellt 

förändrats och/ eller blivit fler. Studiens ansats är fenomenografisk då syftet var att söka svar 

på vilka skilda uppfattningar förskolebarnen har om träd (Marton & Booth 2000). 

Pedagogernas syn på materialet efter prövotiden har också varit viktigt, för att söka svar på 

frågan om materialet lämpar sig för förskolans verksamhet samt hur pedagogerna upplevt 

materialet. Genom intervjuer med de pedagoger som provat materialet synliggjordes deras 

synpunkter och tankar. 

 

2.1 Tillverkning av material 

Tillverkningen av materialet inleddes med insamlande av fakta kring träd genom litteratur. 

Lämplig fakta valdes ut och sammanställdes som bakgrundsfakta till pedagogerna. Antalet 

träd begränsades till några av de träd som är vanligast förekommande i den aktuella 

närmiljön, samt vilka träd som var mest aktuella utifrån årstid och val av moment/övningar. 

En kort och enkel text om fotosyntesen skrevs samt en beskrivning om materialets syfte. Vid 

val och skapande av olika övningar och moment hämtades inspiration och idéer i litteratur. 

När texter, de olika momenten och bilder var sammanställda skrevs materialet ut och 

laminerades innan det sattes in i en pärm. Längst bak i pärmen placerades ett antal 

reflektionsunderlag, i form av papperskopior, för reflektion av de olika momenten i 

materialet. Uppdragskort, ramsor, mytologiska berättelser och olika faktakort skrevs ut på 

färglada papper och laminerades för bästa hållbarhet vid användning ute i fält.  

Tillverkningen av träfigurerna, som ingår i ett av momenten, gick till så att bitar av träd från 

tre olika arter sågades till, ca 2 dm långa trädbitar från Björk, En och Gran. Ett hål borrades i 

vardera träbit. Ögon, näsa och mun målades dit med vanlig hobbyfärg. Tillhörande uppgift till 

varje figur var utskriven samt laminerad och fästes med garnbitar i träbitarnas borrade hål. 

Allt material samlades i en större plastlåda med lock innan det lämnades till förskolan. I 

denna låda placerades följande saker: en pärm med fakta och beskrivningar av moment, 

iordninggjorda faktakort, uppdragskort, ramsor, mytologiska berättelser, träfigurer, en tom 

tygpåse där uppdragskort kunde packas för dagens ändamål, garner i olika färger för 

utmärkande av grenar, värmeljus till en av uppgifterna, sekatör och sax.  

Materialet testades i förskolans verksamhet under tre veckor. Pedagogerna fick materialet till 

förfogande fyra arbetsdagar innan det skulle användas, så att de skulle hinna förbereda sig 

med att läsa och sätta sig in i materialet. 
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2.2 Urval 

Med tanke på att jag som intervjuare av barnen, inte skulle vara helt främmande, valdes en 

förskola där barnen hade viss bekantskap med mig. Doverborg & Pramling, Samuelsson 

(2003) framhåller vikten av att intervjuaren har en skapat en god relation till barnen ökar 

förutsättningarna att barnen delar med sig av sina tankar. För att kunna söka efter detaljer i 

undersökningen valdes att fokusera på varje barns tankar i barngruppen istället för att göra en 

jämförelse mellan två eller flera förskolors uppfattningar om materialet. I barngruppen, vilken 

är en fem- års grupp, är det 22 barn. Tre pedagoger har prövat materialet i sin verksamhet. 

Alla tre har minst 25 års arbetserfarenhet inom barnomsorg och förskoleverksamhet. Efter att 

materialet prövats i verksamheten under tre veckor, utfördes intervjuer med pedagogerna om 

deras uppfattningar av materialet.  

Både pedagoger och vårdnadshavarna till barnen informerades enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska regel: Informationskravet, vilket uppfylldes genom ett informationsbrev som 

lämnades till förskolan ca tre veckor före beräknad start av undersökningen (Vetenskapsrådet 

2002). 

Eftersom barnen som intervjuades inte var myndiga informerades vårdnadshavarna genom ett 

brev (se bilaga 1). Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska regler skall vårdnadshavarna till 

barn under 15 år avgöra om barnet får medverka genom samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 

2002). I brevet beskrevs syftet med undersökningen, att barnen deltog genom att vara 

anonyma och att projektet sammanställs som en offentlig rapport. Brevets nedre del 

innefattade godkännande, eller icke, för barnet att delta i undersökningen. 

Även pedagogerna informerades genom ett brev efter en kort muntlig presentation kring 

projektet. Brevet upplyste om deltagarnas anonymitet samt att projektet kommer att redovisas 

i form av en offentlig rapport. Precis som i informationsbrevet till vårdnadshavarna 

innefattade pedagogernas brev en del för medgivande av deltagande i undersökningen (se 

bilaga 2). 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Då undersökningens syfte var att ta reda på om materialets innehållande moment ger barnen 

nya och bredare tankar kring träd som fenomen valdes metoden barnintervjuer. En första 

intervju utfördes innan materialet användes i verksamheten och en andra intervju 

genomfördes efter användandet av materialet. 

För att undersöka barnens tankar kring träd gjordes ett antal intervjufrågor. 

Barnintervjufrågorna är utformade som fasta frågor enligt Johansson & Svedner (2006), för 

att möjliggöra en jämförelse mellan de två intervjuerna. Frågorna berörde några av trädens 
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områden. Ett medvetet val gjordes att inte nämna alla områden som ingår i materialet, men 

däremot valdes frågor som angränsade till dessa för att eventuellt se om barnen kom in på 

dessa områden självmant under intervjuerna om träd. Ytterligare ett medvetet val som gjordes 

var att inte visa barnintervjufrågorna för pedagogerna. Detta strategiska val gjordes för att 

minimera risken att pedagogerna, omedvetet eller medvetet, skulle styra val av moment samt 

utförande av materialet under prövotiden, utifrån barnintervjufrågornas innehåll.  

Barnen intervjuades individuellt. För att göra situationen så spontan som möjligt var ingen 

bestämd ordning fastställd i förväg över vem som skulle intervjuas. Situationen avgjorde i 

stunden vem jag tillfrågade beroende av var de befann sig i den fria leken. Doverborg & 

Pramling, Samuelsson (2003) framhåller att man som intervjuare måste respektera vad barnen 

gör och om det är något som måste avslutas innan de intervjuas. Själva intervjuerna utfördes i 

ett experiment/vattenrum som ligger i ytterkanten av avdelningens olika rum och därmed var 

den plats som lämpade sig bäst för att bli så lite störd som möjligt under själva intervjun. 

Doverborg & Pramling, Samuelsson (2003) menar att en lugn plats för intervjun är en 

betydelsefull förutsättning för att barnen ska kunna koncentrera sig och hålla intresse. 

Den första intervjun inleddes med att jag presenterade min ”kompis”, kloakråttan Ture (en 

svart tygråtta från IKEA) för barnet. Ture placerades på bordet där barnet och jag satt. Om 

barnen ville kunde de hålla i tygråttan under intervjun. Detta var dock inget som sades utan 

situationen skapade denna möjlighet. Jag berättade om Tures historia (se nedan) och varför 

han var med, därefter antecknade jag ner barnens svar med penna på färdigställt 

svarsformulär, där varje fråga fanns med, (se bilaga 3). Om barnen utförde någon rörelse som 

en nickning istället för att ge ett muntligt svar antecknades det. I de fall då barnen inte kom på 

något svar kunde en följdfråga ställas som inte var fastställt från början. Vid sådana 

situationer har även följdfrågan skrivits ner på svarsformuläret. Om något barn hade påvisat 

obehag under intervjusituationen hade intervjun avslutats på bästa sätt. Här måste man som 

intervjuare vara lyhörd för barnens uttryck och signaler. Vetenskapsrådets samtyckeskrav 

regel 3: ”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem” (Vetenskapsrådet 2002). 

Vid det andra intervjutillfället presenterade jag Tures kompis Tyra (en vit tygråtta från 

IKEA). När jag berättat om Tyra och varför hon var där (se nedan) utfördes själva intervjun 

på ett så liknande sätt som möjligt som den första intervjun. Frågorna hade justerats en aning 

för att passa till den nya situationen med Tyra (se bilaga 4). 

2.3.1 Berättelsen kring Ture 

”Idag har jag med mig en liten kompis. (Tar upp den svarta råttan från ryggsäcken) 

Gissa vem det här är? 

Det är kloakråttan Ture. Han har bott hela sitt liv under marken, i kloakerna. Där nere var det 

alldeles mörkt och kallt och så fanns det inte alls så här mycket saker som vi har här runt 

omkring oss. Ture har nyligen kommit upp ur de mörka kloakerna. Medan han bodde där nere 

hörde han talas om något som kallas för träd, men han vet inte alls vad det är för något. Han 
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tänkte höra om du kan berätta för honom vad det är för något. Vill du det? Sen är det så att 

Ture är lite glömsk så jag har lovat att skriva ner det du säger till honom så han kan läsa det 

senare”.  

 

2.3.2 Berättelsen kring Tyra 

”Kommer du ihåg att du träffade min kompis Ture för några veckor sedan? Idag har jag med 

mig Tures kompis Tyra. Hon har hört talas om att du har berättat för Ture om träd. Och precis 

som Ture har Tyra bott hela sitt liv nere i kloakerna och vet ingenting om träd. Hon är så 

nyfiken på att höra vad du har och berätta om träd. Tyra har också hört att ni har arbetat lite 

med träd här på förskolan. Tyra har några frågor och jag har lovat att skriva ner det du säger 

för hon kan vara lite glömsk”. 

 

2.3.3 Intervjuer med pedagogerna 

För att söka svar på frågan om hur pedagogerna upplevde materialet och dess användbarhet i 

förskolan valdes metoden intervju. Ett antal frågor gjordes på förhand (se bilaga 5). Dessa 

frågor var också fasta som frågorna i barnintervjuerna men några av frågorna var mer 

kvalitativa (Johansson 2006). Dag och tid för intervjuerna planerades in efter pedagogernas 

scheman. I samråd med en av pedagogerna valdes samma rum som vid barnintervjuerna med 

anledning att det är en lugn plats där det går att vara ostörd. Pedagogerna informerades att 

intervjun kunde ta upp till 30 minuter. De hade inte sett frågorna före intervjutillfället. För att 

minimera risken att förlora viktig information eller detaljer valdes att använda diktafon vid 

intervjun i kombination med löpande anteckningar. Pedagogerna informerades om syftet med 

diktafonen och att ingen annan kommer att lyssna på inspelningen. Det frågades om 

pedagogernas medgivande för användning av den under intervjun, enligt vetenskapsrådets 

regel om samtyckeskravet (Vetenskapsrådet). Enligt Johansson (2006) bör kvalitativa 

intervjuer spelas in på band. 

2.4 Databearbetningsmetod 

När den första barnintervjun var klar skapades olika kategorier vid varje fråga utifrån barnens 

svar. Detta skapade en översikt kring barnens olika tankar vid varje fråga. Antalet barn 

noterades med streck vid varje skapad kategori för att se hur antalet uppfattningar var kring 

samma kategori. För att svaren inom samma kategori skulle vara så lika varandra som möjligt 

skapades många kategorier för att göra analysen av svaren så noggrann som möjligt. Då den 

andra barnintervjun var klar fylldes de tidigare utförda kategorierna på i de fall då ytterligare 

tankar dykt upp. Om det redan fanns kategorier noterades strecken i detta fall med en annan 

färg. Detta sammanställdes senare på nytt där det gick att tydligare se vika kategorier av 

tankar som fanns före användandet av materialet, vilka som var lika samt vilka tankar som 

tillkommit. Pedagogernas intervjuer som spelats in med hjälp av diktafon, inspelningen 

lyssnades av och skrevs ner. Svaren lästes flera gånger och sammanfattningar kring varje 

intervju skrevs. För att se pedagogernas olika uppfattningar samt vad de uppfattade lika, 

skrevs sedan deras svar ner kortfattat, fråga för fråga. 
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2.5 Procedur 

Ett informationsbrev lämnades ut till vårdnadshavarna ca tre veckor innan första materialet 

lämnades till förskolan. I Informationsbrevet beskrevs syftet med undersökningen samt att 

rapporten blir en offentlig handling men att inga namn på varken barn, pedagoger, ort eller 

förskola anges för att deltagarna ska skyddas av anonymitet. Längst ner på sidan fanns 

alternativ att kryssa i om barnet fick delta eller inte, påskrivna blanketter av vårdnadshavarna 

lämnades till förskolan där en mapp fanns som pedagogerna kunde samla dem i.   

Även pedagogerna fick informationsbrev om syftet med undersökningen samt information om 

att rapporten blir en offentlig handling men att inga namn på varken förskola, ort, pedagoger 

eller barn kommer att finnas med. Längst ner på brevet fanns plats för undertecknande vid 

medgivande av deltagande. Påskrivna lappar samlades in på förskolan i en iordningställd 

pappersmapp som förvarades vid pedagogernas pulpet. 

Tillverkningen av materialet började med att jag skrev ner tankekartor som synliggjorde mina 

tankar och idéer inför materialet. Jag valde att fokusera på några av våra vanligaste 

förekommande träd i den närmiljö där jag och den förskolan som testade materialet befinner 

oss. Viss hänsyn till pågående årstid, snörik vinter och kommande vår, togs i valet av 

aktiviteter/moment. Idéer och tips hämtades från olika böcker, vissa moment gjordes om en 

aning. I en pärm samlades själva grundmaterialet med en inledande del tillägnat pedagogerna 

i form av bakgrundsfakta kring våra vanligaste förekommande träd. Därefter följde 

beskrivningar till olika moment/experiment men även tips på lekar, ramsor och uppdragskort. 

När materialet lämnades över till förskolan hade uppdragskort, ramsan, mytologiska 

berättelser, faktakort om träd skrivits ut separat, klistrats upp på färglada papper och plastats 

in för att enkelt kunna tas med ut i naturen. Träfigurerna hade även de tillverkats. Allt 

material samlades i en större plastlåda med lock innan det lämnades till förskolan. I lådan 

fanns även garner i olika färger, vilka kunde behövas i vissa moment, värmeljus, tygpåsar till 

korten samt en sekatör.  

Den första barnintervjun utfördes vid två tillfällen på grund av ordinarie verksamhet. Bägge 

intervjutillfällena genomfördes vid samma tidpunkt under dagen vilket var mellan frukosten 

och fruktstunden. Eftersom det blev två intervjutillfällen blev inte bortfallet av ickenärvarande 

barn så stort. Den andra barnintervjun utfördes vid tre tillfällen på grund av frånvarande barn. 

Vid alla tre tillfällena intervjuades barnen efter frukosten, under förmiddagen.  

Pedagogintervjuerna utfördes vid två olika tillfällen på grund av att en av pedagogerna var 

ledig vid det första tillfället. Tillsammans med en av pedagogerna resonerade vi fram att det 

rum som barnintervjuerna skett i var den lämpligaste platsen för intervjun. Information om 

diktafonens syfte, samt förfrågning om den tilläts användas, gjordes innan intervjun startade. 

Under intervjun antecknades samtidigt pedagogernas svar på intervjufrågorna.  

Allt insamlat material från intervjuer, analyser samt godkännandena från vårdnadshavarna och 

pedagogerna har samlats och förvarats i en särskild pärm. 
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2.6 Analysmetoder 

Alla namn som framgår i rapporten är fingerade. När barnintervjuerna analyserades har 

spridningen av barnens olika tankar tagits i anspråk genom en fenomenografisk ansats. 

Analysen har skett i flera olika steg. Först har alla intervjuerna lästs igenom. Därefter har 

barnens svar kategoriserats fråga för fråga och sammanställts. Detta innebar att det gick att se 

variationen av barnens tankar vid varje fråga. Eftersom det förekom att flera barn gav svar 

inom samma kategori noterades antal vid varje kategori i form av streck. När andra intervjun 

var klar, efter att materialets testats på förskolan, genomfördes analysens första steg på samma 

sätt som vid den första intervjun, dock noterades resultaten i annan färg för att möjliggöra en 

jämförelse. I ett tredje steg sammanställdes kategorierna i de fall svaren uppkom i bägge 

intervjuerna eller enbart i den första eller under den andra intervjun. Detta gav en tydligare 

överblick över barnens tankar. Inom fenomenografin blir andra ordningens perspektiv 

intressant, vilket innebär att det är de bakomliggande fenomenen och situationerna i att 

uppleva världen som ligger till grund för forskningen (Marton & Booth 2000). För att söka 

svar på frågeställningen om materialet skapar sinneserfarenheter och upplevelser, betraktades 

svar från barnen även ur detta perspektiv. Barnens svar lästes igenom ytterligare en gång med 

ett perspektiv på om det fanns något som antydde att delar av materialets moment fanns med i 

barnens svar.  

 

De inspelade pedagogintervjuerna lyssnades av från diktafonen och skrevs ner och 

intervjuerna lästes flertalet gånger. Därefter skrevs en resumé av varje enskilt svar som sedan 

sammanställdes fråga för fråga. Detta medförde att det var enkelt att se pedagogernas olika, 

och ibland lika, uppfattningar vid varje enskild fråga. Frågorna jag ställde mig när jag 

analyserade svaren var: hur har pedagogerna uppfattat materialets användbarhet? Kan jag 

känna igen några teoretiska perspektiv i deras resonemang? Vad skulle kunna ändras i 

materialet? Uttrycker pedagogerna något om att materialet gett sinnliga upplevelser för 

barnen? 
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3 RESULTAT 

3.1 Materialets utformning och innehåll 

Då materialet var färdigställt samlades dess olika delar i en större plastlåda med lock innan 

det lämnades till förskolan.  

Materialet innehöll:  

En pärm med fakta kring några av våra vanligaste träd, tänkt som information och fakta för 

pedagogerna. Där fanns även en enkel beskrivning kring fotosyntesen. I pärmen fanns även 

beskrivningar på några olika moment om knoppar och kottar samt beskrivningar till moment 

med uppdragskort, lekar, mytologiska berättelser, träfigurer och vad syftena var med de olika 

övningarna.  

När materialet lämnades till förskolan hade alla uppdragskort, ramsor, mytologiska berättelser 

samt faktakort till träfigurer skrivits ut på separata papper och klistrats upp på färglada ark 

som platsats in för hållbarhetens skull. Detta gjordes för att det skulle vara enkelt att komma 

igång med materialet.  Träfigurerna hade även de tillverkats. I lådan lades värmeljus till ett av 

momenten och garner i olika färger som kunde behövas i flera av momenten, tygpåsar att 

förvara material samt en sekatör och en sax. (se bilaga 5)  

3.2 Barnintervjuer 

3.2.1 Skapar detta material fler och nya tankar och funderingar hos barnen kring träd 

som fenomen? 

Av resultaten från barnintervjuerna framgår att barnen i viss mån påvisar olika tankar vid de 

två intervjutillfällena. På frågan var man kan se träd, ändrade sig resultatet från att två av 

barnen angav skogen som svar vid första intervjun, till att elva barn uppgav skogen som svar 

vid andra intervjun.  

 

Vid frågan om hur träd kan se ut påvisas en ökning av olika uppfattningar från tre kategorier 

som bytts ut till sju helt nya, förutom de fem övriga kategorierna som fanns med vid bägge 

intervjuerna. De kategorier som endast uppkom vid andra intervjun var följande: Syftar på 

”träfigurer från materialet”, kottar, kåda, bark, barr, något som sticks samt ramsan om barr . 

Ingrid beskrev sitt svar som följande: ”De kan sitta två och två. De kan sitta en och en och tre 

och tre”.  

 

Barnens uppfattning om träd lever eller inte, visar att majoriteten av barnen anser att träden 

inte lever, vid bägge intervjuerna. Däremot visar denna studie att barnen har fler och nya 

tankar om träd, ex har barnen sagt att träden kan dö på grund av ålder, att de växer, behöver 

regn samt att de inte lever på vintern. Sixten gav följande svar på frågan: ” Nej. De kan inte 

ens prata, bara växer”. 
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I resultatet från intervjuerna går det att se en liten ökning av tankar kring träds olikheter, 

speciellt när det gäller just löv- och barrträd. Kategorin buskar var den enda nya kategorin 

som var helt ny vid den andra intervjun samtidigt som flera kategorier från första intervjun 

inte kom upp alls. Vid andra intervjun angav nio barn svaret olika utan någon specifikation 

och vid första intervjun var det fyra barn som gav det svaret.  

 

Kring frågan om vad löv är, dominerar färgkategorin bland svaren från båda intervjuerna. 

Tindra gav denna beskrivning under den första intervjun på frågan om vad löv är: ”Löv är ett 

blad som kan falla ner från trädet när det är höst. På vintern är alla borta”. Kategorier som 

beskrevs av barnen under bägge intervjuerna om vad löv är var: växer på träd, form, löv som 

faller, samt ljud i anknytning till löv. De nya tankarna vid andra intervjun beskrivs som 

följande kategorier: fina, kan se omogna ut, en beskrivning av lövets utseende, sitter på 

kvistar och genar och sommar.  

 

En majoritet av barnen, 13 barn, valde att svara med ett nej på frågan om det finns löv på 

vintern vid andra intervjutillfället. Till frågan om när man kan se löv visar studien att 

majoriteten av barnens svar hade med årstider att göra. Sommar är den årstid som angetts flest 

gånger under bägge intervjuerna. Kategorier endast från första intervjun var följande: Där de 

kan ramla ner, när snön går bort, sommar och höst samt långt ner i djupet. De nya 

kategorierna som uppkom vid endast andra intervjun var dessa: vissna på hösten, om dom 

växer, nyfödda löv, sommar och vinter, en beskrivning om hur de växer.  

 

På frågan var löven kommer ifrån blev svaret från träden dominerande i bägge intervjuerna. 

Olle gav följande beskrivning vid första intervjun: ” Föresten är det syre, som gör det till en 

blandning, så växer de ut på sommaren”. Vid andra intervjun angavs dessa nya kategorier: 

Från små pluttar som växer ut till blad, växer lite inne- sen vecklas ut, växer på träden när 

det blir sommar. 

 

Spridningen av tankar var stor under första intervjun på frågan angående om barr har med träd 

att göra. Vid andra intervjun var inte spridningen av olika tankar lika påtaglig även om fyra 

helt nya tankar uppstått. Fem av barnen ansåg att barr inte har med träd att göra vid den första 

intervjun. Vid den andra intervjun var det två barn som menade detsamma. Vid första 

intervjun var det ett barn som uttryckte att det inte visste och vid den andra intervjun var det 

tre barn som uttryckte detta. 

 

Den fråga som gav minst antal olika tankar var frågan om det finns barr på vintern. Det var 

inga större förändringar mellan intervjutillfällena: ungefär hälften av barnen svarade ja, barr 

finns på vintern medan den andra hälften av barnen svarade nej vid bägge tillfällena. 

 

Den sista frågan om barnen hade något favoritträd gav en stor variation med svar. Följande 

svarskategorier uppgavs endast vid första intervjutillfället: med taggar, hemma, alla träd till 

kojor och björk. De svarskategorier som uppgavs vid bägge intervjuerna var följande: med 

blommor, löv & bark & fjärilar, vita träd, ek, gran, äpple- och plommonträd. De 
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svarskategorier som endast framkom under den andra intervjun var: kottar, brunt, en, som 

zebror, sånt träd jag ritade. 

Det var från början fyra barn som inte uppgav något favoritträd, något som vid andra 

intervjun hade minskat till ett barn som inte hade något favoritträd. 

 

3.2.2 Påvisar barnen sinneserfarenheter kring träd samt några nya tankar om 

träd med anknytning till materialet? 

På frågan vad träd är för något beskriver barnen många olika kategorier kring trädens delar, 

exempelvis blad, bark, kottar, kvistar osv. samt trädens utseende vad gäller färg, form, storlek 

osv. Vissa svar har anknytning till aktiviteter eller nyttosaker. Vid den andra intervjun 

framkom svar som även syftade på ”träfigurerna” från materialet samt att träd var gjorda av 

barr. 

 

Resultatet från andra intervjun visar att betydligt fler av barnen valde att uppge skogen som 

den plats där man kan se träd, till skillnad från den första intervjun. Hur träden kan se ut 

beskrevs av barnen med flertalet kategorier, men färg var den kategori som dominerade i 

bägge intervjuerna. Vid den andra intervjun uppkom följande svarskategorier vid frågan om 

trädens utseende: syftar på träfigurerna, kottar, kåda, barr-ramsan, bark, barr samt något 

som sticks. De kategorier som fanns beskrivna under samma fråga och som fanns med vid 

bägge intervjuerna var följande: kvistar & löv, namn, storlek och form. 

 

Frågan om det finns olika träd hade betydligt fler varierande svar vid första intervjun. De 

kategorier som fanns med vid bägge intervjuerna och som ökade var: löv- & barrträd samt att 

det finns både lika och olika. Kategorin buskar och ramsan var de enda som tillkom. Per gav 

följande svar på frågan under andra intervjun: ”Löv och taggbuskar”. 

 

På frågan om vad löv är, var återigen kategorin färg dominerande. Här finns inslag om rörelse 

och ljud genom löv som faller samt ljud från löv. Även att löv växer på träd. Upplevelser i 

form av snölykta finns även beskrivet. Vid andra intervjutillfället syns flera nya beskrivningar 

av löv, som att de kan se omogna ut eller att de sitter på genar och kvistar, fina, sommar samt 

en beskrivning av löv.  

 

Majoriteten av barnen menar att det inte finns löv på vintern men några menar att det finns löv 

under snön.  Färg, i skogen, snart är det vår, höst & sommar, går upp i rök, träden är snöiga, 

ibland samt ramlar bort var de övriga tankarna som barnen delade med sig av. 

 

Årstiderna, främst sommar, var ett återkommande svar på frågan om när man kan få se löv. 

Men även höst och vår angavs. Vid den första intervjun var det flera av barnen som gav svar 

inom kategorin när snön går bort. Andra kategorier vid den första intervjun var: där de kan 

ramla ner, sommar & höst samt långt ner i djupet. Vid andra intervjun uppkom dessa nya 
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tankar: vissna på hösten, om de växer, nyfödda löv, sommar & vinter samt en beskrivning av 

löv. 

 

De flesta av barnen associerade till träd på frågan om var löven kommer ifrån. Vid första 

intervjun angavs även tankarna att löven kommer från under snön eller från små frön. Under 

andra intervjun gavs följande svarskategorier: Från små pluttar som växer ut till blad, växer 

lite inne, sen vecklas ut samt växer på träden när det blir sommar. 

 

Frågan om barr har med träd att göra gav under första intervjun många olika svarskategorier: 

Taggigt, stickigt, grönt, sitter på träd, form, bygga koja, pinnar som faller, bredvid träd, elda 

barr, i stubbar, i barken, gamla träd samt bygga koja. Vid den andra kategorin vid samma 

fråga uppkom kategorin tall samt kan vara, långa, korta eller mitt i mellan. 

 

Ungefär hälften av barnen uppgav att det finns, respektive inte finns, barr på vintern. 

 

Barnens tankar och associationer var spridda på frågan om de har något favoritträd. De 

kategorier som fanns med vid endast den första intervjun var: med taggar, hemma, alla träd 

till kojor samt björk. De svarskategorier som uppkom vid bägge intervjuerna var: med 

blommor, löv & bark & fjärilar, ek, gran, vita träd, äpple-& plommonträd. Svarskategorierna 

som endast uppkom vid den andra kategorin var: kottar, brunt, En, som zebror samt sånt träd 

jag ritade. Saga gav följande svar under den andra intervjun: ”Ja, enbuske. Men de sticks, 

taggig”. 

För att ta del av svarskategorierna från barnintervjuerna, se bilaga 7. 

 

3.4 Pedagogintervjuer 

3.4.1 Vad anser pedagogerna kring materialets användbarhet i förskolans 

verksamhet? 

Under tre veckors tid hade pedagogerna materialet tillgängligt på förskolan. De tre intervjuade 

pedagogerna har alla medverkat vid de fyra tillfällen som de arbetat med materialet. De 

moment de har provat är ”Träfigurerna” samt uppdragskorten, ”barr-ramsan” samt ”barr-

korten”. De har vid ett tillfälle tagit in olika barr till förskolan och tittat på i lupp. Barnen fick 

vid det tillfället även rita av det de såg i luppen eller något annat med anknytning till träd. 

Materialet testades mestadels i skogsmiljö. 

 

Intervju med Anne- Marie 

Anne-Marie är utbildad förskollärare och har arbetat inom förskolan i 25 år. 

Anne-Marie beskriver under intervjun att barnen har påvisat nyfikenhet när de har arbetat med 

materialet. Hon har upplevt att barnen har tyckt att det har varit roligt. Även hon har upplevt 

det roligt att arbeta med materialet när barnen visar sin nyfikenhet och att de vill veta mera. 

När barnen haft frågor har hon svarat. I annat fall menar hon att de tar med sig det barnen 

undrar över in till förskolan, om de varit utomhus, för att försöka söka svar på frågan. 



22 

 

Anne- Marie berättar att de har pratat med barnen om trädens skillnader, som att björken inte 

har barr, den har löv istället. När de arbetade med ”barr-korten” från materialet fick de visa 

för barnen hur barren satt på de olika träden. Hon menar att speciellt enen är svår att se hur 

barren sitter om man inte tittar noga.  

Själva materialet upplever hon som väldigt tydligt i sin utformning samtidigt som hon anser 

att det är väldigt användbart och enkelt att ta med sig ut i skogen. Hon påpekar att de inte har 

hunnit med att prova alla moment som ingår i materialet under denna prövotid. De har provat 

några av momenten vid flera tillfällen och även repeterat. När uppdragskorten användes 

gjorde hon på eget initiativ en variant i själva utförandet. Istället för att alla barn skulle utföra 

uppdragen samtidigt la hon till att exempelvis de som har stövlar får utföra uppdraget, vid 

nästa kort kunde det vara dem med skor osv. Eftersom inte tallen fanns med som träfigur 

valde de att även titta på tallens barr och hur tallen såg ut som träd. Vid ett tillfälle tog de med 

sig barr in till förskolan och tittade på dem i lupp. De har tittat på barr både i skogen och inne 

på förskolan. 

Anne-Marie berättar vidare att de har siktat in sig på de tre ”Träfigurerna” från materialet, 

vilka har nämnts vid namn. Dessa träfigurer har de haft vid flera tillfällen och hon menar att 

alla känner igen björken. De har tittat på skillnader och hur de ser ut i skogen. Att enen till 

exempel inte riktigt ser ut som ett träd utan mer som en buske. Anne-Marie tror att barnen har 

fått mera erfarenheter kring träd tack vare detta material. ”Träfigurerna” menar hon var roligt, 

just att de hade ögon och att de hittade på egna namn, som ”fröken Björk” och ”gubben 

Gran”. 

Anne-Marie ansåg att en av de mytologiska berättelserna inte passade för förskolebarn, trots 

att den ursprungligen kom från barnens trädbok. Den berättelsen handlade om vår Herre och 

djävulen och varför aspens löv darrar. Däremot menar hon att om de arbetat med materialet en 

längre tid kanske de skulle ta in de andra mytologiska berättelserna. Hon poängterar att 

prövotiden var kort.  

Förutom att de tittat på tallen har de lagt till egna ramsor och sånger samt utvecklat själva 

användandet av uppdragskorten. 

Intervju med Kristina 

Kristina är utbildad barnskötare och har arbetat inom barnomsorgen sedan 1982. Under en 

tioårsperiod arbetade hon inom särskola/träningsklass. Kristina anser att barnen varit 

intresserade och vetgiriga när de arbetat med materialet samtidigt som hon tyckte att det var 

roligt.  Hennes uppfattning om materialet var att det är väldigt intressant och lärorikt. Hon 

menar att just ”träfigurerna” och de olika uppdragskorten var de moment som passade deras 

barngrupp riktigt bra. Vid det tillfället då de tittade i luppar berättar Kristina att det kom upp 

mycket frågor som hur barren såg ut. Det syntes på teckningarna vad de sett när de tittat i 

lupparna. De ritade även kvistar och träd vid det tillfället. Någon ritade barren två och två och 

någon ritade ”stickigt” och då var det enen. Hon menar att det kommer upp frågor 

automatiskt, både i skogen och som vid det tillfället då de tog in barr och andra föremål och 
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tittade på. Barnens frågor mötte de upp med att de fortsatte att prata. I ett fall följdes de upp 

med att de lät barnen rita. 

Kristina beskriver materialet som gediget och bra, roligt och lärorikt samt att barnen 

uppskattade aktiviteterna. Hon tycker att det var bra att aktiviteterna var lätta och att korten 

var inplastade. Hennes uppfattning var att materialet var väldigt omfattande, även om de inte 

hunnit prova alla delar, men de delar de provat anser hon passade bra för barnen och att 

momenten fungerade bra. Kristina menar att materialet är brett och säkert skulle kunna 

användas i förskoleklass och även under de första skolåren. 

Kristina tror att barnen fått flera erfarenheter kring träd nu när de har arbetat med materialet 

några gånger. Hon berättar att de har koncentrerat sig på detta projekt under denna tid och 

barnen har kommit spontant med kvistar och barr som de undersökt. Hennes uppfattning är att 

det alltid är roligt att vara ute i skogen. Hon menar att skogen inbjuder till så mycket. Miljön 

är neutral samtidigt som det finns allt, menar hon. Det finns mycket man kan göra där, allt 

ifrån gymnastik och att leka till att forska och titta i luppar. Kristina berättar att det både har 

varit pedagogerna och barnen som visat intresse för trädens namn. Hon menar att de har 

introducerat saker för barnen, enen exempelvis, vilken hon menar inte är så känd för barn. Om 

de frågat vid nästa tillfälle skrek alla barnen i kör: En! Kristina menar att barnen har lyssnat 

och tagit till sig denna information. Kristina kunde sakna fler rörelselekar, sånger och ramsor 

om träd samt att tallen inte var med som ”träfigur” i materialet. 

Intervju med Lotta 

Lotta är utbildad barnskötare och har läst flertalet kurser inom pedagogik på högskolan. Hon 

har arbetat sedan 1982 inom förskolan. Lotta menar att barnen får ett intresse och lägger 

märke till saker genom att arbeta med materialet. Hon tror inte att barnen lagt märke till olika 

träd tidigare. De har känt på barken, tittat på barren och sett fler detaljer. Intresset visar sig då 

man kommer tillbaka. Barnen kan då spontant visa på olika saker, ett intresse har väckts. Som 

pedagog menar hon att de får sedan spinna vidare på det uppkomna intresset. Då barnen 

tittade på barr i lupp, upplevde Lotta att barnen var fascinerade. Hon anser helt klart att 

barnen fått med sig erfarenheter tack vare materialet som de arbetat med t.ex. att känna 

skillnader. Lukten av enen tyckte hon sig se var något som fascinerade barnen. Pedagogerna 

har introducerat namnen på träden i momentet med träfigurerna. Det är också namnen på 

träden som hon minns att barnen har frågat om när de inte har kommit ihåg vad de heter. 

Senare under intervjun minns hon att barnen även hade frågor om kottar och vilka som ätit på 

dem.  

  Vid det tillfället då barnen var inne på förskolan och tittade på barr i luppar 

uppmärksammade Lotta hur barnen pratade och diskuterade sinsemellan om vad de såg. 

Barnen satt då i mindre grupper med fyra till fem i varje grupp. Lotta menar att mötet där 

mellan barnen var fascinerande och att hon då valde att inte lägga sig i så mycket. Men när det 

har handlat om kunskapsfrågor berättar hon att hon självklart har svarat på frågorna, om det 

exempelvis är en gran eller en tall. Lotta menar att det är på den nivån som barnens 

funderingar ligger. Det brukar inte vara några djupare funderingar anser hon, och hon 

framhåller att man inte kan gå in hur djupt som helst.  
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Materialets skulle kunna utökas med hur barren andas, mera i detalj men samtidigt anser hon 

att det tillhör skolan mera. Lotta menar att barnen visst ska få reda på fakta, samtidigt som det 

är vissa barn som är mer intresserade än andra. Hon framhåller att det handlar mer om 

upplevelser och att kunna se i skogen och att man inte behöver vara så faktainriktad. 

Materialet har en stor spännvid samtidigt som Lotta säger att materialet är mycket bra just för 

att det fanns färdiga övningar, som korten till exempel. Det skulle gå att jobba med det i 

många olika år. Beskrivningarna i materialet anser hon var lätta att förstå. Korten där hela 

kroppen används tyckte hon var bra. Det som hon också upplevde positivt var att materialet 

var samlat i en låda. Däremot fanns det vissa saker i materialet som hon tyckte var för svåra, 

för hög nivå, vilket skulle gå att fortsätta med i skolan. Fotosyntesen var ett exempel. Lotta 

menar att det man tar med barnen är mer ”basic”, som går att utveckla senare. Nu handlar det 

mer om att titta hur de ser ut och att lägga grunden.  

Hennes uppfattning var att som pedagog skulle hon kanske behöva skaffa sig mera fakta för 

att kunna svara på barnens frågor, även om hon under prövotiden inte fick några sådana 

frågor. Det hon kunde sakna i materialet var någon bok om träd. Hon saknade även att det inte 

var någon träfigur av gjord av tall eftersom tallen är så vanlig i Sverige. Hon berättar att de 

själva har lagt till ramsor och sånger samtidigt som hon menar att ett material aldrig är 

komplett från början. Lotta framhåller att det är skillnad att tillämpa ett material som man 

gjort själv jämfört med något som någon annan har gjort. Det blir lätt att man funderar hur 

den som skapat materialet har tänkt, istället för att tänka, hur tänker jag kring detta? Hon 

menar att det alltid är så. Gör man ett eget material har den som tillverkar materialet mer 

kunskaper och idéer samt hunnit tänka efter själv medan man plockat fram materialet och på 

så vis ta till sig mera fakta.   

 

3.4.2 Skillnader och likheter i pedagogernas uppfattningar om materialet 

Utifrån intervjuerna framgår att pedagogerna har gemensamma uppfattningar om att de 

moment som de provat under prövotiden fungerade väl. De tyckte att det var särskilt bra med 

inplastade uppdragskort. Samtliga pedagoger gav en positiv bild av materialet som de menar 

var tydligt, lätt att använda och ta med ut i skogen, det var intressant och lärorikt. De menade 

även att materialet var brett och att vissa moment, några av de moment som inte provats, var 

för avancerade för förskolebarn. De framhåller att de upplevt att barnen har tyckt att 

materialet varit roligt och att barnen visat intresse. Alla tre pedagogerna påpekar att de 

saknade tallen som träfigur samt att materialet skulle kunna utökas med fler rörelselekar. 

Även flera sånger och ramsor kring träd, pedagogerna menade att tiden för att testa materialet 

var för kort, tre veckor räckte inte. Pedagogerna var eniga om att de trodde barnen fått med 

sig erfarenheter kring träd tack vare detta material. Utifrån intervjuerna är det som skiljer sig 

mellan pedagogerna deras syn på vissa situationer som skiljer sig åt i viss mån, vilket kan 

kopplas till vilket teoretiskt perspektiv de utgår ifrån. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på om det tillverkade materialet om träd i vår 

närmiljö ger barnen nya tankar och funderingar kring träd genom erfarenheter från materialets 

olika moment. Ytterligare syften med denna undersökning var att söka svar på sinnenas 

inverkan i barnens tankar från tidigare erfarenheter samt om barnen påvisar några nya tankar 

kring träd med anknytning till materialets moment. För att få en bredare bild av materialets 

användbarhet inom förskolans verksamhet har även pedagogernas, de som provat materialet, 

synpunkter tagits i beaktande. Utifrån undersökningens resultat påvisar hur naturvetenskap i 

många sammanhang är förknippas med fakta. Pedagogernas syn på naturvetenskap i förskolan 

samt vilket teoretiskt perspektiv de utgår ifrån har även det betydelse för hur verksamheten 

utformas. Resultaten från barnintervjuerna påvisar att barnen bär på många och olika tankar 

kring träd som fenomen. Hur sinnena och erfarenheter påverkar deras tankar framgår även av 

resultaten där vissa förändringar påvisas mellan de två intervjutillfällena. Materialet som 

helhet har enligt de pedagoger som provat materialet ansetts som lärorik, intressant, roligt och 

enkelt att tillämpa även om inte alla moment har testats.  Utifrån de moment som provats visar 

denna studie att materialet uppfyller flera av sina syften. 

4.2 Tillförlitlighet 

De 36 barnintervjuer som genomförts i denna undersökning kan betraktas med god reliabilitet 

eftersom det var fasta frågor under intervjuerna. Åtgärder som val av intervjuplats och tid på 

dygnet har vidtagits för att minimera yttre faktorer som skulle kunna påverka resultatet. Min 

roll som intervjuare har gjort att jag under intervjuerna varit lyhörd för den som intervjuas. 

Vid intervjuerna med pedagogerna användes diktafon vilket stärker reliabiliteten då risken att 

förlora eller förvränga något svar minimerats. När svaren från barnintervjuerna bearbetades 

och analyserades delades svaren in i kategorier. Kategorierna blev många i antal för att inte 

generalisera svaren, de svar som ingår i en och samma kategori är varandra nära. 

Det kan vara svårt att säga något om undersökningens generaliserbarhet, eftersom materialet 

endast testats på en avdelning med tre pedagoger. Önskvärt hade varit att materialet skulle 

provats på fler förskolor men då hade inte möjligheten att undersöka detaljer varit möjlig med 

tanke på den tid som var utsatt för arbetet. De 18 barn som har intervjuats vid två tillfällen är 

alla födda samma år, vilket skapar en bild av hur 5-åringars tankar kan vara.  



26 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

4.3.1 Skapar detta material fler och nya tankar och funderingar hos barnen kring träd 

som fenomen? 

Utifrån de barnintervjuer som gjorts i denna undersökning påvisas att barnen har många 

tankar kring träd som fenomen. Svaren från de två intervjuerna skiljer sig åt i viss mån. Några 

nya svar har tillkommit, några svar fanns endast med vid den första intervjun samt att några 

svar var med vid bägge intervjuerna. Av pedagogintervjuarna framgår vilka moment som 

pedagogerna provat ur materialet, vilka även syns i svaren från några av barnintervjuerna. 

 

Resultatet av den andra barnintervjun visar att flera av barnen förknippar skogen som den 

plats där de kan se träd, till skillnad vad de uppgav vid den första intervjun. Som framgår av 

litteraturen har barn kvalitativt olika sätt att tänka på och uppfatta innehåll som grundar sig 

från barnens egna erfarenheter (Pramling, Samuelsson och Mårdsjö (1997) citeras i Johansson 

och Pramling, Samuelsson (2003)). Under perioden mellan barnintervjuerna vistades 

barngruppen, två tillfällen per vecka i skogen, där de utförde olika moment från materialet. 

Här dras slutsatser om att erfarenheter har betydelse. Svaren på samma fråga hade en betydligt 

större spridning vid den första intervjun vilket skulle kunna bero på att barnen utanför 

förskolans verksamhet kommer i kontakt med träd i många olika situationer. Hur de på 

förskolan fokuserat på träd i skogsmiljö under veckorna mellan intervjuerna avspeglar sig i 

barnens svar. 

 

Några av barnen visar vid den andra intervjun en viss antydan att löven kommer från knoppar. 

Pedagogerna hade i och för sig inte valt ut något sådant moment från materialet men våren 

gjorde sig påtaglig under veckorna mellan intervjutillfällena. Hade dessa barn på egen hand 

upptäckt vad som höll på att hända med knopparna? Kanske hade barnen tillsammans med 

någon kompis, eller förälder iakttagit naturens förändring. Lev Vygotskijs menar i sina teorier 

att människan ständigt lär sig, både i konstruerade lärsituationer men också i andra kulturella 

sammanhang, i samhället, med kamrater eller med familjen (Elfström, m fl. 2009). Enligt 

Madsen (1999) krävs erfarenheter för att kunna vi ska kunna ta till oss kunskap med 

förståelse. De slutsatser som kan dras av denna studie är att momenten med knoppar som 

ingår i materialet skulle lämpa sig väl för dessa barn som uppmärksammat detta fenomen. 

Tillsammans med vuxna skulle de kunna uppleva knopparnas förändringar och olikheter, 

något som skulle kunna ligga tillgrund för förståelse och senare kunskaper inom 

naturvetenskap.  

 

En av pedagogerna ansåg att barnens funderingar mest handlar om vad träden heter och att de 

inte har några djupare funderingar, samt att vissa delar i materialet var för svårt och lämpade 

sig mer för skolan, fotosyntesen var ett sådant exempel. I materialet fanns ingen övning kring 

fotosyntesen men däremot en relativt enkel beskrivning kring den, som skulle kunna vara till 

hjälp för pedagogerna om de kom in på det området, och detta var tanken när texten om 

fotosyntesen lades in i materialet.  
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Ett av barnen berättade under första intervjun om att löv var en blandning med syre. Kan detta 

barn hört talas om fotosyntesen? Av de 18 barn som intervjuats var det ett barn som gav 

denna beskrivning om blandningen med syre, vilket återigen påvisar hur barnens erfarenheter 

påverkas av hur de uppfattar ett innehåll. Den konstruktivistiska kunskapstraditionen 

framhåller att barn redan tidigt skaffar sig egna teorier och kunskaper om naturvetenskapliga 

fenomen. Utmaningen som pedagog blir att anpassa undervisningen efter varje barn och 

samtidigt fokusera på gemensamma mål för hela barngruppen (Elfstöm m fl. 2009). Kanske 

just detta barn skulle intressera sig för fotosyntesen om någon vuxen tog tillvara på barnets 

tankar? Vad barnets tankar grundar sig på kan jag inte redogöra för, däremot anser jag att som 

vuxen och pedagog måste vi vara lyhörda för barnens tankar. Pramling, Samuelsson & 

Mårdsjö (1997) som refereras i Johansson och Pramling, Samuelsson (2003) menar att vi bör 

beakta att barnen alltid har rätt utifrån sitt sätt att uppleva världen. De menar även att det är 

viktigt att barnen får vara i naturen, börja i det nära, för att sedan bli medveten om de små 

detaljernas betydelse och om hur allt hänger samman. Utifrån resultatet från intervjutillfället 

blev jag förvånad att inte fler barn visste att barr hade med träd att göra, speciellt efter vad 

som framgått i pedagogernas intervjuer, hur de fokuserat på barr genom uppdragskort, ramsor, 

tittat i lupp och ritat av. Vad kan resultatet bero på? Kunde det bero på min formulering av 

frågan? Dahlgren m fl. (2007) menar att våra föreställningar och kunskaper påverkar vad vi 

ser och upplever. Kanske barnen har föreställningar från sina erfarenheter kring barr men att 

frågan inte utformades så att den fick barnet att tänka på dessa? Många av barnen ansåg att det 

inte finns barr på vintern.  

 

Kanske vintern är en underskattad årstid att uppleva vissa skillnader i naturen och något man 

bör tänka på som pedagog. Under vår, sommar och höst sker så stora och många förändringar 

i naturen att det kanske blir många sinnesintryck att ta in på en och samma gång. Jag tänker på 

de vintergröna växterna som ett exempel. Dessa gör sig mest påtagliga då alla lövträd och 

andra växter inte står i grönskande prakt. Det vore intressant att veta om barnen hade fått 

uppleva trädens barr vintertid. Hade deras tankar påverkats då? Det hade inte behövts några 

djupa och komplicerade förklaringar, utan syftet kunde vara att barnen själva får bilda sig 

uppfattningar om de skillnader som råder i naturen. I det skrivna materialet, tillägnat 

pedagogerna, finns förklaringar till varför exempelvis granarna kan behålla sina barr över 

vintern till skillnad från lövträd. Elfström (2009) hänvisar till forskning som framhåller hur 

konkreta och sinnliga erfarenheter som barn har upplevt under sina första sex-sju år ligger 

tillgrund för hur de senare kan förklara naturvetenskapliga fenomen och processer. Med tanke 

på denna forskning har förskolan ett stort ansvar att ge barnen förutsättningar att uppleva 

konkreta och sinnliga erfarenheter under sin förskoletid, anser jag. Forskningen påvisade även 

att det är viktigt att barnen ges möjligheter att se skillnader och likheter samt att göra 

jämförelser som kan handla om allt från olika barksorter till olika knoppar eller olika träd 

(Elfström 2009). I intervjun med pedagogerna framhåller Anne-Marie framhåller att de 

tillsammans med barnen har tittat på just skillnader mellan löv- och barrträd. Detta var något 

som kom fram under den andra barnintervjun med några av barnen, vilket stämmer väl in på 

teorierna om erfarenheternas betydelser. I resultatet från intervjuerna syns att fler av barnen 

svarade att de hade ett favoritträd vid den andra intervjun till skillnad från den första 
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intervjun. Kan denna förändring bero på att de barn som inte i vanliga fall får varierade 

erfarenheter i samband med träd men att de nu när de på förskolan gjort övningar kring träd 

och på så sätt fått fler erfarenheter och upplevelser som gjort att de kunde ange ett favoritträd i 

större utsträckning?  

 

Utifrån undersökningen är det svårt att se något samband eller förklaring till barnens 

uppfattningar kring träd som levande eller inte levande. Det hade varit intressant att ställa 

samma fråga om de hade arbetat en längre tid med träd. Hade barnen fått andra uppfattningar 

då? Några av barnen syftade på att trädet står stilla och inte lever på grund av det eller att de 

inte kan prata. Ett barn menade att träden lever på natten. I denna fråga anser jag att 

pedagogens roll kan bli viktig. Madsen (1999) menar att genom egna aktiviteter och 

upplevelser, nyfikenhet, frågvishet och fantasi grundas barnens attityd till naturen men att 

även en gemensam bearbetning av upplevelserna har betydelse. Där ser jag pedagogens roll 

som betydande. Madsen (1999) menar att vi vuxna måsta anordna aktiviteterna i naturen så att 

dessa faktorer kommer till sin rätt. Med facit i hand skulle materialet kompletteras med något 

moment som skulle kunna ge information att träden är levande organismer. Detta skulle 

kanske kunna synligöras genom att fundera kring vad träden lever av, vad kan skada ett träd 

eller vad kan rent av ta dö på ett träd? Men samtidigt kan man fundera på vilka uppfattningar 

barn i förskoleåldern har om begreppet ”levande”. Utifrån de svar som framkom under 

barnintervjuerna kan de tolkas som att barnperspektivet stämmer väl in på vilka erfarenheter 

barnen kan ha. William Corsaro (1997) som refereras i Johansson och Pramling, Samuelsson 

(2003) hävdar att det är viktigt att betrakta barn som sakkunniga informatörer, där de på olika 

sätt kan ge information om sina erfarenheter och sin egen värld. Pramling, Samuelsson och 

Mårdsjö (1997) menar att barn har kvalitativt olika sätt att se på världen utifrån vilka 

erfarenheter de har, vilket resulterar i att barnen alltid har rätt utifrån sitt sätt att uppleva 

världen (Johansson och Pramling, Samuelsson 2003). Några av barnen angav aktiviteter som 

att klättra i träd eller bygga koja under intervjuerna. 

 

4.3.2 Sinneserfarenheter kring träd samt nya tankar med anknytning till 

materialet 

Väldigt många av barnens beskrivningar går att härleda till det visuella sinnet. Färg är ett 

exempel som har uppmärksammats vid flera tillfällen. Beskrivningar av trädets olika delar 

som kvistar, löv, blommor och blad har säkerligen uppfattats med hjälp av flera sinnen 

samtidigt. Ellneby (2007) menar att när vi gör iakttagelser kan ett eller flera av våra sinnen 

vara inblandade. Däremot går det inte att ta in all information samtidigt, en sortering sker i 

hjärnan. Ellneby (2007) framhåller att minneskapaciteten ökas genom kraftig stimulering av 

sinnena under lärprocessen i form av olika sinnesintryck. Det som framgår från resultaten av 

barnintervjuerna är att enen framkom mer under andra intervjun. Det var inget av barnen som 

kom in på enens lukt, men enligt en av pedagogerna upplevdes barnen fascinerade över detta. 

Flera av barnen påvisade att de tagit till sig ramsan om barren. ”Träfigurerna” var det också 

några av barnen som knöt an till i sina svar, under den andra intervjun. I flera av frågornas 

svar tyckte jag mig se spår av associationer från hösten under den första intervjun. Vid samma 
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fråga kom vid andra intervjun nya tankar som jag tolkar har mer med våren att göra. Under 

den tid som gick mellan intervjuerna blev våren ett faktum. Hur barnens tankar skulle kunna 

påverkas av årstiderna och vad de senast reflekterade över anser jag är intressant. Hur 

upplever vi årstiderna med våra sinnen? Vid första intervjun var det flera barn som berättade 

om löv som faller eller prasslar, svar som kan kopplas till det auditiva sinnet. Vid den andra 

intervjun var det inget av barnen som uppgav någon sådan tanke. Det skulle även vara 

intressant att ta reda på vilka tankar barnen har kring de olika årstiderna, vad associerar de till, 

är det att löven faller när det är höst? När barnen anger svar som att barr är taggiga eller sticks 

kan en perception av känselsinnet legat till grund i upplevelsen som blivit en tanke. Enligt en 

av pedagogerna hade de tittat på skillnader mellan löv- och barrträd, något som även framkom 

i några av barnens svar under den andra intervjun. Här går det att fundera vilka sinnen som 

varit inblandade.  

 

Det kan säkerligen skilja sig åt barnen emellan, men det visuella sinnet och känselsinnet 

skulle kunna varit aktiva vid perceptionen med tanke på hur barren och löven beskrevs, både 

till utseende men även hur de känns. De moment från materialet som barnen spontant har 

beskrivit i sina svar på intervjufrågorna har varit ”barr-ramsan” om hur barren sitter. Denna 

ramsa har uppkommit vid flera svar under intervjuerna. Ett av barnen beskrev buskar som en 

olikhet mellan träd. En av pedagogerna berättade att de tittat på enen och sett att den mer 

påminde om en buske än om ett träd. Det var däremot flera barn som angav löv- och barrträd 

som svar på olikheter. På samma fråga var det betydligt fler av barnen som påstod att träden 

är olika. Kan detta ha med att göra att de själva och tillsammans med pedagogerna upplevt 

trädens olikheter?  ”Träfigurerna” var ytterligare ett moment som ett av barnen angivit i sitt 

svar. Ett annat barn härledde sitt svar till situationen då det ritade träd och barr. Denna studie 

visar att de moment som pedagogerna provat i barngruppen har satt sina spår hos barnen. 

Frågorna under intervjuerna har inte vinklats direkt till momenten just för att se om barnen 

själva kopplar frågorna kring träd till materialets moment och studien indikerar på att så har 

skett till viss mån. Den sista frågan som handlade om barnen hade något favoritträd 

resulterade i att vid den andra intervjun var det endast ett barn som ansåg sig inte ha något 

sådant. Kanske beror detta på att barnen tack vare materialet har fått fler och förhoppningsvis 

positiva upplevelser kring träd, som gör att de kan ange ett favoritträd. 

 

 

4.3.3 Pedagogernas syn på materialets användbarhet i förskolans verksamhet 

Enligt uppgifter från samtliga pedagoger har de inte hunnit prova alla moment i materialet. 

Prövotiden på tre veckor ansågs för kort av samtliga pedagoger. De menar att de moment som 

valdes ut passar särskilt bra till deras barngrupp med femåringar. Av intervjusvaren kan jag 

dra slutsatserna att materialet anses som intressant och lärorikt samt enkelt att ta med ut i skog 

och mark. Även om inte pedagogerna provat alla moment ansåg de att vissa delar var mer 

lämpade för förskoleklass eller skolan, de ansåg att materialet var omfattande och brett. 

Reflektionerna jag gör, är att de olika momenten tycks betraktas olika, beroende på vilket 

teoretiskt perspektiv de ses. En av pedagogerna beskriver följande: ” Vi introducerade saker 
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för barnen, som enen till exempel. Den är ju inte så känd för barn. Men vi upplever som om 

de tycker det är roligt. Och när vi frågar nästa gång, så skrek ju alla: En! Vi har 

introducerat, de har lyssnat och tagit till sig”.  

Inom den empiriska kunskapstraditionen är lärarens roll att planera, berätta och förmedla 

kunskap till barnen, anpassad till deras ålder (Elfström m.fl. 2009). Om man som pedagog 

utgår från empirismen kanske synen på vad som barnen inom förskolan kan komma i kontakt 

med påverkas samt även synen på hur barnen tillägnar sig kunskap. Inom det 

konstruktivistiska perspektivet framhålls att de tankar och kunskaper som barnen har är unika 

för varje individ (Elfström m fl. 2009). Detta innebär att pedagogen måste anpassa 

undervisningen efter varje individ. Kan detta förklara varför inte alla barnen påvisade i sina 

svar att barr har anknytning till träd? Har undervisningen inte anpassats efter barnens 

olikheter? En annan pedagog menade att alla barnen kände igen björken, när de prövade 

träfigurerna i verksamheten. Däremot var det inget av barnen som uppgav björk vid namn vid 

den andra intervjun. Några av barnen gav dock beskrivningar som går att förknippa med 

björk, som vita träd eller att de som ser ut som zebror. Piagets syn på lärande innebar att 

barnen först gör konkreta erfarenheter och därefter lär sig och utvecklas (Elfström m fl. 2009). 

Två av pedagogerna ansåg att vissa moment passade mer för förskoleklass eller skolan. 

Kanske dessa tankar grundar sig i vilket teoretiskt synsätt pedagogerna har? Eller var det 

egentligen själva utformningen av momenten som låg till grund för de val av moment som 

gjordes? 

 

En av pedagogerna berättar hur hon använt uppdragskorten och gjort varianter i själva 

utförandet. Detta anser jag påvisar yrkesskicklighet då en ”färdig” uppgift kan omarbetas för 

att passa just den barngrupp och situation som är aktuell. Alla tre pedagogerna informerade att 

de själva lagt till några sånger och ramsor kring träd under den tidsperiod som de arbetade 

med materialet. Alla tre pedagogerna har många yrkesverksamma år inom förskola och 

barnomsorg och bär på många erfarenheter. Ett material som detta kan säkert användas i en 

kombination med deras personliga kunskaper.  Kanske kan materialet ligga till grund för 

otroligt många fler intressanta företeelser utifrån pedagogernas erfarenhet och intresse. 

 

Situationen då barr undersöktes i lupp inne på förskolan gestaltas olika i pedagogernas 

intervjuer. En av pedagogerna menar att barnen hade många frågor om hur barren såg ut. En 

annan pedagog berättar att barnen pratade mycket sinsemellan och diskuterade med varandra 

kring det de såg. Hon poängterade även att mötet mellan barnen är viktigt. Hennes synsätt 

stämmer väl in på det sociokulturella perspektivet. Elfström m.fl. (2009) framhåller tankar 

från Lev Vygotskij om att kunskap inte bara betraktas som något inom individen utan att 

kunskap även utvecklas mellan individerna. Språket ses som ett viktig redskap och verktyg 

för tänkande. En förklaring till pedagogernas olika reflektioner över samma situation, kan 

vara deras skilda synsätt på pedagogik som har präglat deras tolkning av denna situation om 

hur barnen upplevde övningen med barren. Alla tre pedagogerna menar att de svarat på 

barnens frågor när de frågat. En av dem uttrycker att hon skulle behöva mera kunskap, även 

om hon inte fick några frågor som hon inte kunde svara på under prövotiden av materialet. 

Enligt Madsen (1999) vill man ofta som vuxen ge ett så korrekt svar som möjligt, men 
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framhåller att det inte är så viktigt för barnen. Svar som kan göra att barnet kan placera tinget 

i ett begripligt sammanhang kan räcka för barnen till en början. Madsens påstående tror jag är 

vanligt förekommande och får mig att fundera på följande: kan pedagogernas inställning till 

naturvetenskap ibland bromsa barnens utveckling kring dess olika fenomen? 

 

En av pedagogerna framhåller att aktiviteterna med barnen inte behöver vara så faktainriktad, 

det kommer senare i skolan och att barnens funderingar mest handlar om vad växter och djur 

heter och inte så mycket djupare. Hon menar att det handlar mycket om upplevelser och att 

lära sig se i skogen. Madsen (1999) menar att om tyngdpunkten ligger på att lära sig namn i 

naturen kan själva naturkänslan blockeras. Hon framhåller att naturen har så mycket mer att 

ge, inte minst sinnesintryck, färger, lukter och upplevelser. Kan det vara så att pedagogerna 

har introducerat namnen för barnen i och med att de presenterade träfigurerna och att intresset 

för namnen har skapats genom pedagogerna och egentligen inte kommit från barnen? Detta 

skulle kunna vara en förklaring till att inget barn angav björken vid namn i den andra 

intervjun. I en utvärdering av materialets utformning går det att fundera över valet av 

övningar som pedagogerna blev tvungna att göra, eftersom det inte fanns tidsutrymme att 

pröva alla moment. Av intervjuerna framgår att pedagogernas syn var att de valda momenten 

passade deras barngrupp bäst. Som tillverkare av materialet kan jag även se en annan aspekt i 

valet av moment. De moment som valdes ut var de som var mest konkreta. Var det bara 

momentens svårighetsgrad eller lockar konkreta material mer för pedagoger i en vardag med 

tidspress? Skulle pedagogerna valt exempelvis momenten med knoppar och kottar om dessa 

varit annorlunda utformade som material? Det som även framgår från intervjuerna var just att 

pedagogerna var positiva till de moment de valde, där inplastade kort, för att ta ett exempel, 

var enkla att ta med ut i skog och mark. Om pedagogerna haft längre tid att pröva hela 

materialet hade det varit intressant att ta del av deras uppfattningar. Hade de fortfarande ansett 

att vissa moment var för avancerade för förskolebarnen? 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/ praktisk tillämpning 

Materialet skulle kunna utvecklas på flera olika sätt. Materialet skulle kunna kombineras med 

flera olika uttryckssätt som bild och drama för att ta några exempel. Utifrån pedagogernas 

synpunkter skulle materialet kunna kompletteras med en tallträfigur samt sånger, ramsor och 

fler rörelselekar med anknytning till träd. Detta material är anpassat efter årstiden 

senvinter/höst, materialet skulle kunna utökas och anpassas till alla årstider, vår, sommar, höst 

och vinter. Själva utformningen av materialet skulle kunna ändras och göras ännu mer konkret 

för att underlätta att enkelt tillämpa materialet. Barnintervjufrågorna skulle kunna utökas med 

att ta reda på hur barnen uppfattar de olika momenten i materialet. Möjligt skulle även vara att 

observera pedagogerna när de tillämpar materialet för att få en tydligare bild av pedagogens 

roll och betydelse i den pedagogiska verksamheten. Detta för att se hur pedagogens roll kan 

bidra till hur materialet presenteras och används i verksamheten med barnen. 
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      Bilaga 1 

Till vårdnadshavare 

Mitt namn är Emma Strandell och som de flesta vet, men inte alla, läser jag till förskollärare 

vid Högskolan i Gävle. Jag är framme vid den sista terminen i utbildningen och skall nu göra 

mitt examensarbete. Själva examensarbetet kommer delvis bestå av att jag ska skapa ett 

undervisningsmaterial som handlar om träd. Materialet kommer att innehålla tips och idéer på 

sånger, lekar och experimentliknande undersökningar för barnen att utforska med anknytning 

till träd i vår närmiljö. 

För att ta reda på hur relevant detta undervisningsmaterial är för förskolan är det av stort 

intresse att det kan provas. Min tanke är att undersöka om materialet ger barnen nya tankar 

och idéer samt hur pedagogerna uppfattar materialets användbarhet inom förskolans 

verksamhet. Jag kommer att medverka vid två tillfällen, ett i början och ett i slutet. 

Däremellan kommer pedagogerna att arbeta med materialet i barngruppen som ett inslag i den 

ordinarie verksamheten.  

Denna undersökning kommer att sammanställas i form av en rapport. När rapporten är klar 

blir den en allmän handling. Utifrån detta kommer inga namn, varken på barn, pedagoger, 

förskolan eller ort, att nämnas. Ingen fotografering kommer att ske som dokumentation till 

rapporten. 

Jag ber att ni som vårdnadshavare skriver under detta brev samt kryssar i om ert barn får 

medverka när pedagogerna provar de olika tipsen och idéerna i undervisningsmaterialet. Om 

ni har några funderingar, hör gärna av er till mig på nedanstående telefonnummer alternativt 

via e-post. 

Telefon: xxx- xxx xx xx 

E-post: emmawidahl@hotmail.com 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Emma Strandell 

 

klipp --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ja, mitt barn får medverka i denna undersökning 

  Nej, mitt barn får inte medverka i denna undersökning 

Barnets namn:________________________________________________ 

Vårdnadshavare 1, underskrift & datum  

 

Vårdnadshavare 2, underskrift & datum  

Lämnas tillbaka till förskolan 

mailto:emmawidahl@hotmail.com
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Bilaga 2 

Till pedagogerna 

Mitt namn är Emma Strandell och som bekant läser jag till förskollärare vid Högskolan i 

Gävle. Jag är framme vid den sista terminen i utbildningen och skall nu göra mitt 

examensarbete. Själva examensarbetet kommer delvis bestå av att jag ska skapa ett 

undervisningsmaterial som handlar om träd. Materialet kommer att innehålla tips och idéer på 

sånger, lekar och experimentliknande undersökningar för barnen att utforska med anknytning 

till träd i vår närmiljö. 

För att ta reda på hur relevant detta undervisningsmaterial är för förskolan är det av stort 

intresse att det kan provas. Min tanke är att undersöka om materialet ger barnen nya tankar 

och idéer samt hur ni pedagoger uppfattar materialets användbarhet inom förskolans 

verksamhet. Jag kommer att medverka vid två tillfällen, ett i början och ett i slutet. 

Däremellan kommer ni att arbeta med materialet i barngruppen som ett inslag i den ordinarie 

verksamheten. När materialet har testats under bestämd tidsperiod, veckorna 15, 16 och 17 

kommer era uppfattningar kring materialets användbarhet att uppmärksammas genom 

intervju. 

Denna undersökning kommer att sammanställas i form av en rapport. När rapporten är klar 

blir den en allmän handling. Utifrån detta kommer inga namn, varken på barn, pedagoger, 

förskolan eller ort, att nämnas. Ingen fotografering kommer att ske som dokumentation till 

rapporten. 

Er medverkan är frivillig. Vill ni prova de olika tipsen och idéerna i undervisningsmaterialet 

samt utvärdera materialets användbarhet genom en intervju ber jag er att skriva under med 

namn och datum. Om ni har några funderingar, hör gärna av er till mig på nedanstående 

telefonnummer alternativt via mail. 

Telefon: xxx-xxx xx xx 

Mail: emmawidahl@hotmail.com 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar Emma Strandell 

 

Namn & datum 

 

 

 
Lämnas tillbaka till förskolan 

mailto:emmawidahl@hotmail.com
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Bilaga 3 

Barnintervju 1 ”Ture” 
Datum:___________Namn:______________________________ 

Presentera kloakråttan Ture som bara bott i underjorden, i kloakerna. Han har 

hört talas om något som kallas träd…..  

 

1. Kan du berätta lite för honom vad träd är för något? Var kan man få se 

ett träd? 

 

2. Hur kan träd se ut? 

 

3. Lever träd? 

 

4. Finns det olika slags träd eller är alla likadana? 

 

5. Ture har hört talas om något som kallas löv, vet du vad det är för 

något? 

 

6. Finns det löv nu på vintern? 

 

7. När kan man se löv? 

 

8. Var kommer löven ifrån? 

 

9. Barr, har det med träd att göra? 

 

10.  Finns det barr nu på vintern? 

 

11.  Har du något favoritträd? 
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Bilaga 4 

Barnintervju 2 ”Tyra” 
Datum:___________Namn:______________________________ 

 

Presentera kloakråttan Tyra som bara bott i underjorden, precis som 

Ture. Tyra har hört att ni har träffat Ture för ett tag sedan. Nu är 

Tyra också så nyfiken på att höra vad du har att berätta om träd, hon 

har hört att ni har arbetat med träd här på förskolan under några 

veckor. Men Tyra, precis som Ture, vet inte vad träd är för något…. 

  

Frågor: 

1. Vill du berätta lite för henne om träd, vad det kan vara för något?  

2. Var kan man få se träd? 

3. Hur kan träd se ut? 

4. Tyra undrar om träd lever? 

5. Finns det olika slags träd eller är alla likadana? 

6. Tyra har hört talas om något som kallas löv, vill du berätta för henne 

vad det är för något? 

7. Finns det löv på vintern? 

8. När kan man få se löv? 

9. Var kommer löven ifrån? 

10.  Barr, har det med träd att göra? 

11.  Finns det barr på vintern? 

12. Har du något favoritträd? 
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Bilaga 5 

Intervju med pedagog  

Fråga om det går bra att använda diktafonen, vars syfte är att vara till hjälp så att inga fakta 

från svaren förloras eller förvrängs. 

Syftet med intervjun är att ta del av dina synpunkter kring materialets användbarhet och 

utformning. 

 

Utbildning: 

Antal yrkesverksamma år inom förskola:                                  -inom barnomsorg/skola:                   

1. Vid hur många tillfällen har du provat materialet i barngruppen?  

2. Var har ni arbetat med materialet, inomhus eller utomhus, i vilken miljö? 

3. Materialet innehåller olika moment. Är det något moment du upplever särskilt 

användbart, varför? 

4. Vad är din uppfattning kring barnens reaktioner när ni arbetat med de olika 

momenten? 

5. Har ni kommit in på trädens namn under prövotiden? 

6. Har det varit barnen eller ni pedagoger som visat intresse för trädens namn? 

7. Har barnen haft frågor och funderingar under prövotiden gällande träd som fenomen 

eller kring momenten? 

8. Hur har ni/ du i de fallen mött upp barnens frågor och funderingar? 

9. Vilken är din upplevelse av att som pedagog möta upp barnens frågor och 

funderingar?  

10. Var beskrivningarna lätta att förstå i materialet? 

11. Är det något eller några moment som du upplever inte alls fungerade utifrån sitt syfte, 

och i så fall, varför fungerade inte dessa moment (utifrån sina syften)? 

12. Är det någonting du saknat i materialet? 

13. Vad är din syn på materialets användbarhet inom förskolans verksamhet? 

14. Anser du att barnen har fått flera erfarenheter kring träd på grund av detta material 

jämfört med om ni inte arbetat med materialet men ändå varit ute i naturen?  

15. Vad anser du om momentens svårighetsgrad - passar de till förskolebarn? 

16. Vilken /Vilka är dina övergripande uppfattningar kring materialet? 
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Bilaga 6 

Färdigställt material 

 

 

 

Färdigställt material 

 
Träfigurer
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Bilaga 7 

Barnintervjuer      

Siffrorna visar antalet barn som angav svar som passar in i respektive kategori. Ett barn kunde 

ange flera kategorier i ett svar. 

Fråga 1: Vill du berätta vad ett träd är för något? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Löv  5  5 

Grenar & kvistar 4  6 

Kottar  2  1 

Stam  1  2 

Blommor  1  1 

Färg  3  4 

Nyttosaker (ex ved) 1  1 

Storlek  4  2 

Rötter  1  2  

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Växt  2   

Blad  1 

Bark  1 

Lövblandning 1 

Växer  2 

Namn  1 

Aktivitet  2 
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Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Träd står stilla 3 

Syftar på ”träfigurer” 1 

Gjord av barr  1 

Fråga 1B: Var kan man se träd? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Ute  4  3 

I skogen  2  11 

Hemma  2  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Utflykt  1 

Massor  1 

Uppe  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Lite här och lite där 1 

Pekar på fönstret 1 

Där det är lite gräs 1 
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Fråga 2: Hur kan träd se ut? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Färg  12  11 

Kvistar & löv 4  2 

Namn  1  3 

Storlek  1  2 

Form  1  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Taggig  1 

Utseende  1 

Står stilla  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Syftar på ”träfigurer” 1 

Kottar  1 

Kåda  1 

Ramsan om barr 1 

Bark  1 

Barr  1 

Som sticks  1 
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Fråga 3: Lever träd? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Ja  2  6 

Nej  12  10 

Ibland  2  1   

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Tror ej  2 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Ålder, de kan dö 3 

Växer  1 

Behöver regn  1 

Inte på vintern 1 
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Fråga 4: Finns det olika slags träd eller är alla likadana? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Endast svarat olika 4  9 

Storlek  2  2 

Färg  3  2 

Löv- & barrträd 2  4 

Både lika & olika 1  2 

Sorter/namn  3  1 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Kvistar  1 

Blommor  1 

Ris  1 

Granris  1 

Namn  2   

Levande eller död 1 

Ålder  1 

Årstid  1 

Likadana  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Buskar  1 
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Fråga 5: Löv, vet du vad det är för något? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Växer på träd 3  4 

Färg  7  9 

Rörelse-löv faller 5  1 

Ljud kring löv 3  1 

Form  1  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Visar i rummet, en tavla 1 

Ålder  1 

Snölykta m löv på 1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Fina  1 

Kan se omogna ut 1 

Beskrivning av ett lövs utseende  1 

Sitter på kvistar och grenar  2 

Sommar  1 
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Fråga 6: Finns det löv på vintern? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Nej  8  13 

Under snön  3  2 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Färg  1 

I skogen  1 

Snart vår  3 

Höst och sommar 1 

Går upp i rök  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun:  

Träden är snöiga 1 

Ibland  1 

Ramlar bort  1 

 



45 

 

Fråga 7: När kan man se löv? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Sommar  4  8 

Vår , sommar & höst 2  3 

Vår och sommar 1  3 

På träden-sommar & på marken nu 1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

När snön går bort 4 

Där de kan ramla ner 1 

Sommar & höst 1 

Långt ner i djupet 1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Vissna på hösten 1 

Om dom växer 1 

Nyfödda löv  1 

Sommar och vinter 1 

Ger en beskrivning 1 

Vet ej   1 
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Fråga 8: Var kommer löven ifrån? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Från träd  11  11 

Under snön  1  1 

Från små frön 1  1 

Vet ej  3  2 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun:  

Från en blandning med syre  

som växer ut på sommaren 1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Från små pluttar som växer  

ut till blad  1 

Växer lite inne, sen vecklas  

de ut  1 

Växer på träden när det blir 

Sommar  1 
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Fråga 9: Barr, har det med träd att göra? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Ja  3  5 

Nej  3  2 

Taggigt, stickigt 3  2 

Grön (färg)  2  1 

Sitter på träd  2  2 

Vet ej   1  3 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Växer  1 

Form  1 

Bygga koja  1 

Som pinnar som faller 1 

Bredvid träd  1 

Elda barr  1 

I stubbar  1 

I barken  1 

Gamla träd  1 

Bygga koja  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Gör så att träden står upp 1 

Tall  1 

Från kåda  1 
Kan vara långa, korta eller  

mitt i mellan  1 
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Fråga 10: Finns det barr nu på vintern? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Nej  6  6 

Ja  6  5 

Lite  1  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Kan finnas  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

Då blir de snöiga 1  

Ute  1 

Vet ej  1 
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Fråga 11: Har du något favoritträd? 

Svarskategorier som fanns med både före och efter prövotiden av materialet: 

Kategori:  1a intervjun  2a intervjun 

Med blommor 2  2 

Löv, bark, fjärilar 1  2 

Vita träd  2  2 

Gran  2  3 

Ek  1  1 

Äpple- & plommonträd 1  1 

Nej  4  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid fösta intervjun: 

Med taggar  1 

Hemma  1 

Alla träd till kojor 1 

Björk  1 

 

Svarskategorier som endast uppkom vid andra intervjun: 

En  2 

Som zebror  2 

Löv  1 

Kottar  1 

Brunt  1 

Sånt träd jag ritade 1 
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