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Sammanfattning: Syftet med mitt arbete och arbetsmaterial var att locka barnen att 
lära sig mer om naturen, matematik, bild och rörelse. När jag testade mitt material på 
Två förskolor så visade barnen ett tydligt intresse för att lära sig mer om träd och 
natur. När jag gjort några av övningarna/lekarna i mitt material så hade jag samtal 
med varje grupp av barn och det visade ett tydligt lärande kring träd efter att vi var 
klara. Jag frågade även pedagogerna på båda förskolorna om de gick till skogen och 
jobbade aktivt med skog och natur, men det gjorde inte pedagogerna på de här 
förskolorna just då. Det berodde främst på att de hade många inskolningar när jag 
var där. Resultatet blev likvärdigt på båda förskolorna eftersom de hade ett liknande 
arbetssätt. 
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1 INLEDNING 
I mitt examensarbete har jag valt att testa ett arbetsmaterial som handlar om träd och 
natur. När jag testat materialet som jag gjort själv så har det varit främst för att se om 
barnen är intresserade av att lära sig mer om träd och natur. När man jobbar med 
barn och vill få med många delar från läroplanen kan det vara bra att rikta in sig på 
ett tema och på så sätt få med matematik, bild, rörelse och många fler moment. Att 
ge arbetet en bra grund är viktigt och därför har jag valt att börja med en saga. Som 
Dysthe, Hertzberg och L. Hoel (2000) skriver är det viktigt att man skapar en bra 
plattform mellan barn och lärare som ger goda förutsättningar att ge temaarbetet en 
bra start. 
 
I läroplanen för förskolan (reviderad 2010) står det att varje barn ska ges möjlighet till 
att ”utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka 
med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med 
andra.” Det ger man barnen möjlighet till genom att berätta en saga för dem och låta 
dem vara med och diskutera kring sagan. Det fortsatta temaarbetet ger många 
kopplingar till läroplanens grund i vad barn bör lära sig i förskolan, så som matematik, 
rörelse, bild och form och naturkunskap. 
 
Genom lekar med boll, målning, memory med mera har jag försökt undersöka om 
barn tycker att det är roligt att lära sig om träd och natur. Jag har valt att göra det 
med två grupper treåringar och två grupper fyra-femåringar, för att se hur stor 
skillnaden det är för åldersgrupperna att lära sig om träd och natur. Efter varje 
avslutat tillfälle har jag även intervjuat barnen för att se vad de lärt sig.  
  

1.1 Bakgrund 
Persson och Wiklund (2007) Skriver om en lönn som de valt att följa på den förskola 
de jobbat på. Det gav många intressanta vändningar då de följde barnens intresse 
för just lönnen. Vad ville barnen göra i nästa steg för att lära sig om lönnen och vilka 
enkla redskap man kan använda för att följa lönnens olika skiftningar? Barnen 
kommer på så vis naturligt in på matematik när de räknar lönnlövets flikar. De letar 
även efter former i lönnlöven, exempelvis hittar de formen av en triangel i lönnlövet. 
De använder sig även av bild och form när de låter barnen måla trädets knoppar på 
papper med akrylfärg (s 183-193). 
 
I lpfö (reviderad 2010) står det att varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin 
förståelse för matematik och få en uppfattning om antal och former i olika slag, så 
som trianglar med mera. 
Barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förmåga och intresse kring bildskapande, 
rörelse och lära sig att värna om naturen och dess kretslopp så långt det går med 
hjälp av pedagoger och utifrån verksamhetens ramar (s 10). 
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1.2 Litteraturgenomgång 
 
1.2.1 Läroplanen 
Genom att använda naturen som en naturlig inspirationskälla kan man få in många 
aspekter från läroplanen lpfö (reviderad 2010). Där står att varje barn ska få möjlighet 
till skapande verksamhet, matematik, rörelse och lära om natur och kretslopp (s 10). 
Läroplanen säger även att barnen ska lära sig på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. 
Barnen ska även utsättas för utmaningar som stimulerar dem till att vilja erövra nya 
kunskaper och erfarenheter. Förskolläraren skall bland annat ge barnet möjlighet att 
lära om matematik, rörelse, naturkunskap och bildskapande. Verksamheten ska utgå 
från det barnet vill lära sig och de utmaningar som de möter i sin vardag (s 6). 
 
1.2.2 Matematik 
När man lär barn i förskolan om matematik är det viktigt att barnen tycker att det de 
gör är givande och kul. Det är även viktigt att barnen får vara med och bestämma 
själva vad de ska göra.  Persson och Wiklund (2007) skriver i sitt arbete kring en lönn 
vid förskolan. De fick naturligt in matematik i utforskandet av lönnens olika årstids 
skiftningar. Där fick de in trianglar och olika former när de utforskade löven på trädet. 
De räknade lövets flikar. De parar ihop det med olika andra former och likheter som 
de hittar runt trädet i naturen. Hela tiden gav barnen de vuxna inspiration och utan 
mycket vägledning från de vuxna såg barnen det här själva. Arbetet kring trädet hade 
barnen och de vuxna kommit fram till tillsammans (s 190-191). 
 
1.2.3 Bild och form  
När man jobbar med bild och form så finns det mycket att hämta i naturen som 
inspirationskälla. Persson och Wiklund (2007) menar att barnen själva ska komma 
fram till det de vill göra med trädet när de tittat på dess olika årstidsskiftningar. När 
trädet står i knopp så tar barnen hem knoppar och målar av dem. Det är en studie 
som pedagogerna låter ta den tid som barnen behöver (s 189). 
 
Löfstedt (1999) menar att det är viktigt samtala med barn om vad de kommer fram till 
i sitt bildskapande och vad de lärt sig med just den metoden som de använt. Det går 
då att utveckla bildskapandet i ett längre perspektiv.  
Det ser Persson och Wiklund (2007) i sina knoppstudier, när barnen får tid på sig att 
måla och uttrycka sig kring trädets knoppar kommer de upp till en högre förståelse 
kring det de skapar utifrån något som finns i naturen. I det här fallet är det den 
undersökta lönnen och barnen har då fått en högre förståelse om trädets knopp när 
studien är klar eftersom de har utforskat den ingående. 
 
1.2.4 Rörelse 
När man jobbar med rörelse och barn i åldrarna 3-5 år är det viktigt att man tänker på 
vad en treåring respektive en femåring klarar av vad det gäller rörelselekar. 
Jagtöien, Hansen, Annerstedt (2002) skriver om barns behov av rörelse och att den 
ska vara glädjefylld. Barn ska tycka om att röra sig. Det som vi gör med barnen ska 
vara utifrån barnens förutsättningar så det är viktigt att göra rörelselekar och 
aktiviteter som barnen klarar av i respektive åldersgrupp.  
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Om man inte gör saker som är anpassade för barnen i respektive ålder kan det ge 
barnen en negativ upplevelse av rörelse och det kan vara något som barnen bär med 
sig hela livet. Det står även i läroplanen att barn ska erbjudas rörelse utifrån barnets 
behov.  
Det är viktigt att barnen upplever glädje, utmaning och säkerhet för att känna av det 
flow som Csikszentmihaly (1979) skriver om. Det är något som alla människor kan 
känna igen sig i och kanske har varit med om någon gång i sitt liv. När ett 
träningspass bara känns toppen då kan man säga att man nått sitt flow (s 24-26). 
 
Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, Huitfeldt, Ågren (2010) pratar om de yngre 
åldersgrupperna som en fantastisk resurs för lärande inom idrott och rörelse. De har 
ännu inte kommit i kontakt med den organiserade idrotten och de är därför ett blankt 
blad som är ivriga till all fysik aktivitet. Barnen är lätta att inspirera till att leka nya 
lekar och lära sig aktiviteter de inte gjort förut. En norsk lärare inom idrotten kallar 
den åldern för guldåldern för att lära in nya motoriska övningar inom idrott och 
rörelse. Det blir därefter något som barnet bär med sig hela livet och har nytta av 
(s18-19). 
 
Lundegård, Wickman, Wohlin och Sundberg (2004) skriver att det är bra med rörelse 
i naturen för det ställer inga krav på vad barnet kan. Det ger en naturlig utmaning för 
barnet när det exempelvis hoppar över en sten. Det ställer inga krav på vad barnet 
ska klara av. Vill de inte hoppa över stenen kan de gå runt. Det ger barnet en frihet i 
sitt kroppsmöte. Det behöver inte vara den ledda aktiviteten som exempelvis 
längdhopp inom friidrotten som ger barnet mest utan det fria inlärandet i naturen som 
inspirerar barnet att lära sig mer och våga hoppa längre till nästa sten (s 178-179). 
 
Lärarförbundets förlag (2005) har publicerat en bok som handlar om 
utomhuspedagogik, i den står det om en förskola som jobbat aktivt med rörelse i 
skogen. De har använt skogen för att det naturligt ger barnen motoriska utmaningar. 
Pedagogen Kenta menar att han sett skillnad på barn som rör sig mycket i skog och 
mark och att de har en bra grovmotorisk färdighet som de naturligt får när de hoppar 
mellan stenar och leker i skogen. När han haft rörelse i en idrottshall med barn i 
samma ålder så har det sällan fungerat lika bra som det gör i skogen (s 14-21). 
 
1.2.5 Naturkunskap 
Vi Svenskar har oftast en naturlig relation till naturen och skogen. Naturen är något 
som de flesta svenskar varit i någon gång under sin uppväxt. På de flesta förskolor i 
Sverige finns naturen och skogen med som en viktig del av verksamheten. I en 
vetenskaplig artikel från Swansea, Wales av Waters och Maynard (2010) vid 
universitetet för Humanvetenskapliga och hälsovetenskapliga studier. De skriver om 
att de har börjat uppmärksamma hur viktig utemiljön är för barn i de yngre åldrarna. 
De har främst tittat på gården som är runt förskolan. De har även jämfört med 
svenska förskolors utemiljö och det faktum att svenska barn är mycket ute. De har 
sett att svenska barn har bättre grovmotoriska färdigheter och att de är friskare. Det 
har lett till att de engelska förskolorna i Swansea har börjat vara mer ute i naturen 
med barnen och det har gett samma effekt där som på de svenska barnen.  
 
I boken ”Upptäck förskolans uterum” av Åkerblom (1993) står det att naturen är en 
naturlig mötesplats mellan barn och vuxna.  
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Naturen har så mycket att ge och den ger oss en inblick i kretsloppet genom att vi 
följer dess skiftningar från det att vi planterar och sedan skördar och komposterar det 
som vissnat. Att göra det under ett år på förskolan ger barnen en bra naturkunskap 
och lära om vad som händer i naturen. Att följa ett träd kan vara ett bra alternativ.  
 
I boken krama ett träd - och lära känna det av Lagerholm (2000) får man bra 
kännedom om olika sorters träd och vad man kan göra med barn om man vill jobba 
med ett specifikt träd. Om rönnen står det lite kring folktro och vad rönnen användes 
till långt tillbaka. Det står även vilka träd som är släkt med rönnen vilka fåglar och 
andra djur som gillar rönnens bär. Det är en bra bok att använda sig av när man ska 
jobba med träd tillsammans med barn. 
 
1.3 Frågeställning 
Kan jag genom mitt arbetsmaterial locka barnen att lära sig mer om träden, genom 
Rörelse, bild, naturkunskap och matematik?  

2 METOD 

2.1 Urval 
Jag har gjort ett arbetsmaterial som innehåller, lekar, målning och 
naturkunskap.(Bilaga 1) Lekarna är gamla lekar som jag gjort om lite för att de ska 
handla om träd. Exempelvis: 
Kom alla mina små löv 
( Kom alla mina små kycklingar) 
Antal barn sex-åtta st. 
Ålder tre-fem år 
Två pedagoger 
Man utser barnen till vind, löv och träd. 
Löven bor på ena sidan av planen trädet bor på andra sidan av planen. Vinden bor i 
mitten 
Trädet ropar: kom alla mina små löv 
Löven svarar: Vi törs inte 
Trädet ropar: Varför då 
Löven svarar: För då tar vinden oss 
Trädet svarar: Kom ändå 
Då springer löven och vinden försöker kulla dem. De löv som blir kullade får hjälpa 
vinden och fånga de andra löven. När alla är kullade så börjar man om med att utse 
andra som är träd, vind och löv. 
På det här viset får man in rörelse i temat om träden. Det är ju även så att vinden gör 
så att trädet tappar sina löv fortare.  Det är bra att vara två pedagoger om de barnen 
som ska vara träd och vind inte vill stå själva. Hur trädet än gör så kommer det till slut 
att ha tappat alla sina löv. 
 
Vissa lekar innehåller matematik samtidigt som de främjar grovmotorik, kom alla 
mina små löv där får barnen öva sin grovmotorik när de springer. När det ska hoppa 
hage får de räkna siffrorna i hagen och då övar de matematik. Barnen får även vara 
med och rita upp hagarna och då får de öva på olika matematiska former som 
rektangel, cirkel och så vidare 
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Exempelvis: 
Haglekar (Missa lövet) 
 
fyra-fem barn (är det många barn kan man göra det i flera omgångar.) 
tre-fem år 
en-två pedagoger 
 
Material: vägkritor 
Jag och barnen går ut och ritar upp hagarna tillsammans efter att jag visat dem en 
bild på hur en hage kan se ut. De yngre barnen kan också får vara med och rita upp 
hagarna men de kan behöva mer vägledning eftersom de inte kommit lika långt i sitt 
matematiska tänkande på grund av att de är yngre. Vi lägger ut olika löv i hagarna 
och barnen ska undvika att hoppa på lövet i hagen. Jag frågar om det vet vilka löv 
som ligger i hagarna och får på så sätt se om det lärt sig något om det som vi pratat 
om de olika tillfällena. Det står även nummer i hagarna som barnen får räkna när de 
ska hoppa. 
 
Målningen har även med lite matematik när barnen ska måla på löv och sedan trycka 
dessa på papper (Se bilaga 1). Då räknar barnen flikar på lövet medans de målar. 
Naturkunskapen kommer först med i sagan som jag berättar för barnen som 
inledning på arbetsmaterialet. Även när vi är i skogen och tittar på träden. 
Naturkunskapen följer materialet som en röd tråd eftersom de finns i varje lek/övning 
(se bilaga ett).  
Jag har valt att testa mitt material på två kommunala förskolor. Där har jag gjort det 
med två olika barngrupper på varje förskola. I den ena gruppen har det varit 
treåringar och i den andra fyra-femåringar. Innan jag skulle göra arbetet besökte jag 
de förskolorna och berättade om mitt arbetsmaterial och vad det handlade om samt 
att jag skulle komma dit och testa tre olika lekar/övningar vid tre tillfällen med varje 
åldersgrupp. Jag frågade om jag fick komma dit och prova materialet och de blev 
glada och sa att jag gärna fick göra det hos dem. 
För att testet av mitt material inte skulle bli för stort så har jag inte haft någon fokus 
på hur mycket de olika könen lärt sig utan sett mer på individens lärande. Jag har 
även tittat på åldersgruppens lärande. Vad klarar en tre- respektive en fyra-femåring. 
Hur kan jag anpassa materialet för att det ska passa de olika åldrarna? 
 
Jag har även frågat pedagogerna om de går till skogen och jobbar aktivt med något i 
där. Det kändes viktigt att höra vad de jobbade med i barngruppen så att jag visste 
vad barnen har för förhållande till träd och natur.. Jag kände inte barnen sedan 
tidigare vilket jag tyckte var positivt för då hade de inga förväntningar på mig och det 
kunde byggas upp under arbetes gång. Det blev dock inget problem eftersom jag är 
van vid att träffa nya barn genom mitt springvickande. Jag hörde även med 
personalen om det var något speciellt som jag skulle tänka på med något av barnen 
innan jag började med arbetet.  
 
Jag valde att göra arbetet med fyra barn i varje åldersgrupp. Det gjorde jag för att 
hinna med varje barn när de ville fråga om saker och för att de var mitt ansvar när vi 
var i skogen. Jag lämnade ut en fullmakt som varje barn som skulle vara med fick ta 
hem för påskrift så jag visste vilka av barnen som hade tillåtelse att vara med i 
lekarna.  
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Gruppen barn som jag hade fick pedagogerna välja ut innan jag skickade ut 
fullmakterna till föräldrarna. Det berodde på att jag inte kände barnen och inte visste 
vilka som var lämpade för den här undersökningen. Inomhus valde jag att vara i 
enskilda rum med barnen för att inte bli störda. Jag gick iväg själv med barngruppen 
för att alla pedagoger var upptagna med inskolningar och inte kunde följa med både i 
inomhus – och utomhus aktiviteterna.  
 
Jag valde att testa tre av lekarna/övningarna med barnen vid tre olika tillfällen. Det 
gjorde jag för att det inte skulle bli för mycket för barnen att ta in och för att de skulle 
ha något att se fram mot. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 
När jag gjorde lekarna i skogen fanns ingen möjlighet för mig att filma eftersom jag 
var ensam. Jag såg det däremot som positivt att jag är dyslektiker vilket gör att jag 
blir lite som en videokamera själv när jag satte mig för att skriva om varje tillfälle. Det 
var även bara att ha en liten barngrupp så det inte blev svårt att hålla reda på vad 
som hände. Jag intervjuade barnen efter varje tillfälle för att höra vad de lärt sig. Jag 
samlade även barnen innan jag började med nästa lek för att höra vad de kom ihåg 
från gången före. De övningar som jag gjorde inne spelade jag in för att ha som stöd 
när jag sedan skrev om det.  

2.3 Procedur 
Inför varje tillfälle valde jag att samla barnen i ett enskilt rum, där berättade jag att jag 
läste till förskollärare och att jag skulle leka lekar och måla med barnen. Jag 
berättade att det här skulle jag göra under flera olika gånger. Sedan berättade om en 
saga som jag skrivit själv om en rönn och en lönn. Sagan berättade jag som en 
flanellografsaga. Det går till så att man läser en bit och sedan sätter uppe en bild på 
en tavla som hör till texten, så gör man genom hela sagan. I slutet av sagan 
berättades det om en skatt som fanns vid rönnen. Jag sa till barnen att vi skulle gå till 
skogsdungen som låg nära förskolan för att se om det fanns någon skatt där. Jag 
hade då gömt en skatt med frukt innan jag gick till förskolan vid en rönn. Det med 
skatten gjorde jag för att fånga barnens intresse och få en bra start på arbetet. Jag 
förberedde barnen när det första tillfället var slut på vad vi skulle göra nästa gång. 
Vid varje tillfälle så var matematik, bild, naturkunskap eller rörelse med. (Se bilaga 1, 
sidan ett- Sagan om rönnen och lönnen). 
 
Jag intervjuade barnen ett och ett i ett enskilt rum om vad de kom ihåg av vad de 
gjort vi varje tillfälle. Att prata med barnen ett och ett kändes viktigt för att få ett 
resultat som var tillförlitligt och så kunde de inte påverka varandra. Jag spelade in 
intervjuerna för att sedan kunna lyssna på dem och skriva vad som sades.  
Jag ställde även några frågor till pedagogerna i grupp efter att arbetet var klart för att 
få någon uppfattning om de märkt någon skillnad sedan jag började med arbetet i 
barngruppen, dessa spelade jag inte in. 

2.4 Analysmetoder 
För att registrera det jag gjorde i skogen med barnen så skrev jag direkt efter varje 
avslutat tillfälle om vad vi gjort och hur jag gått tillväga. Jag försökte även tänka på 
vad som var bättre och sämre vara bättre så att jag kunde anpassa övningen/leken 
bättre till nästa tillfälle. 
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När jag transkriberade intervjuerna tog jag fasta på vad jag fått fram genom att 
använda mitt arbetsmaterial, och vad barnen lärt om de olika delarna. Vilka saker 
som behövde utvecklas eller var bra som de var, samt vad pedagoger såg att barnen 
lärt extra mycket om. 
 
Jag kunde därefter göra ett diagram som visar vad barnen lärt sig mest om i mitt 
material. 
 
3 RESULTAT 

3.1 Frågeställningen 
Kan jag genom mitt arbetsmaterial locka barnen att lära sig mer om träden, genom 
Rörelse, bild, naturkunskap och matematik?  
 
Förskolorna som jag valde har ett liknande arbetssätt, de går till skogen i mån av tid, 
de gick inte till skogen under den period som jag var där. De hade dock nära till en 
mindre skog. Bägge förskolorna var hårt belastade med inskolningar vilket gjorde att 
de inte hade tid att gå med barnen till skogen just då. Treåringarna var för små för att 
minnas eventuella aktiviteter från föregående höst. Fyra-femåringarna hade mer 
erfarenhet eftersom de kunde minnas tidigare saker från perioder de varit i skogen 
vilket märks när jag är i skogen med dem och i intervjuerna.  
 
Genom intervjuer med frågeställningar kring de olika ämnena har jag sammanställt 
ett diagram för att påvisa hur mycket barnen lärt i respektive åldersgrupp.  
 
3.1.1 Naturkunskap 
När jag undersökt om barnen lärt något kring naturkunskap har jag sett att det finns 
ett tydligt intresse kring det ämnet. Det har genast gett respons och barnen har pratat 
om nästa tillfälle som något de ser fram mot.  
Ett exempel från treårsgruppen: 
Vi är i skogen efter att jag läst min saga för treårsgruppen.  
Pojke ett säger: - Är det där en rönn? 
Ja säger jag. Det är en rönn. 
Det visar att de redan lärt fast vi bara har pratat om rönnen en gång. 
Ett exempel från fyra-fem årsgruppen: 
När jag är i skogen med de äldre barnen så utbrister en pojke att det där är ju en 
rönn precis som i sagan. En flicka säger att ett sådant träd växer bakom mitt hus (se 
bilaga 1, sidan ett- Sagan om rönnen och lönnen). 
Ett exempel från intervjuerna med ett barn från treårsgruppen: 
Jag inledde varje intervju med att berätta att jag skulle ställa några frågor kring det vi 
gjort när vi var i skogen och det vi pratat om när vi målade. Vid det här tillfället 
intervjuade jag en treårig pojke.  
Vad gör rönnen med sina löv på hösten? Pojken svarade – jag tror att det tappar sina 
löv. – Rätt svar, sa jag. 
Vad händer med löven innan rönnen tappar dem? Pojken svarade – jag kommer inte 
riktigt ihåg. Då sa jag att du kan ju fundera lite. Då sa han att,  –  det var något med 
färg att det först är grönt men att det sedan får en annan färg.  – Rätt svar sa jag då. 
Vilken färg har rönnens bär?  – De är röda sa han då.  – Rätt  var sa jag då. Sedan 
fick han gå ut och jag tog in nästa barn.  
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Varje intervju gick till på liknande sätt. Ett exempel från intervjuerna från fyra-femårs-
gruppen: Vid det här tillfället intervjuade jag en fyraårig flicka. 
Kommer du ihåg vad som hände med rönens löv på hösten? – Då tappar rönnen 
sina löv, sa flickan. – Bra, det var rätt, svarade jag.  
Vad händer med löven innan rönnen tappar dem? – De fick en annan färg, svarade 
flickan. – Det var de vi gjorde när vi målade på löven, lägger hon till. – Ja det är 
riktigt, svarar jag. 
Vilken färg har rönnens bär? – de är väl röda svarar flickan.  – Ja alldeles riktigt 
svarar jag. 
Diagrammet är baserat på frågor som jag ställde till barnen var och en för sig. Det 
gjorde jag efter att jag gjort det sista momentet av mitt test. Det gjorde jag för att se 
vad de lärt om naturkunskap. 
Frågorna som diagrammet är baserat på.  
1. Vad gör rönnen med sina löv på hösten? Svar: tappar dem 
2. Vad händer med löven innan rönnen tappar dem? Svar: byter färg 
3. Vilken färg har rönnens bär? Svar: röd 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Baserat på rätt svar på frågorna ovanför diagrammet. 
 
 
 
3.1.2 Matematik 
De flesta av de äldre barnen har klarat av enklare räkning och att se former. De 
yngre barnen hade över lag svårare med att se former men klarade bra av att räkna. 
Detta beror nog främst på att de äldre barnen har jobbat mer aktivt med matematik 
på förskolorna där jag var vilket gör att de kan räkna bättre och se former. 
Ett exempel från treårsgruppen: jag var i skogen med treårsgruppen. Vi plockade 
några rönnlöv. När vi kommer till förskolan så satt jag med barnen och tittade på 
löven. Jag frågade om vi ska prova räkna dem. – Ja, sa en av flickorna. Vi räknade 
tillsammans och sedan provade barnen med att räkna själva. Det gick bra även om 
de var lite tveksamma först. 
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Ett exempel från fyra-femårsgruppen: 
Vi gick till skogen för att plocka några rönn löv. Då säger en flicka att jag vill plocka 
bären med. Så de plockade både löv och bär som vi tar med till förskolan. 
 
Vi satt på gården och samtalade kring vad de kan göra med bären och löven. Ingen 
vet riktigt så jag föreslog att vi ska räkna flikarna på lövet. Sedan trädde vi bären på 
ett snöre. Barnen räknar bären och de konstaterar att de är runda och röda.  

 hela lövet är lite runt, säger en flicka. 
 Lite ovalt, säger jag. – Just det, säger hon 

(Se bilaga ett, sidan två, övningen gå till skogen eller gården och titta på träden) 
Ett exempel från intervjuerna med ett barn från treårsgruppen: 
Jag inledde varje intervju med att berätta att jag skulle ställa några frågor kring det vi 
gjort när vi var i skogen och det vi pratat om när vi målade. Vid det här tillfället 
intervjuade jag en treårig flicka. 
– Kommer du ihåg hur många flikar rönnlövet har?  – Det var väl tio eller nåt.  – inte 
riktigt rätt, säger jag.– Vill du fundera lite? sa jag.  – nää jag minns inte, sa hon. 
Då provar vi med nästa fråga, sa jag. – Finns det några andra former i lövet? 
Trianglar med mera. – Det var väl lite ovalt, sa hon. – Det stämmer sa jag. Där 
avslutar jag intervjun eftersom hon vill gå och leka med sina kompisar. 
Ett exempel från intervjuerna med ett barn från fyra – femårsgruppen. 
Vid det här tillfället intervjuade jag en femårig pojke. 
Hur många flikar har rönnlövet? Pojken började räkna, – ett, två, tre, fyra, sedan blev 
han tyst. Det såg ut som han fortsatte räkna i huvudet. Så sa han, – 15 stycken tror 
jag. – Det stämmde, säger jag. Kommer du ihåg om man kunde se några former i 
lövet? – Hela lövet var väl ovalt, sa han. – ja, sa jag. – Får jag gå nu, frågar han. – Ja 
det får du, svarar jag. 
Diagrammet är baserat på frågor som jag ställde till barnen var för sig. Det gjorde jag 
efter att jag gjort det sista momentet under mitt test av materialet. Det gjorde jag för 
att se vad de lärt om matematik. 
Frågorna som diagrammet är baserat på: 
1. Hur många flikar har rönnlövet? Svar:15-16 stycken. 
2. Finns det några andra former i lövet? Trianglar med mera. Svar: svårt att se, 
kanske en triangel och hela lövet har en oval form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Baserat på rätt svar från frågorna ovanför figuren. 
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3.1.3 Bildskapande 
Här var det svårare att påvisa vad barnen lärt sig i just bild. Det berodde på att det 
bara blev en gång när jag testade materialet. De uttryckte dock en enorm glädje när 
vi skulle måla. 
Ett exempel från treårsgruppen: 
Jag målar ihop med treårs gruppen, hela tiden så pratar de om rönnen och lönnen. 
Det märks tydligt att det som de målar på, ett rönnlöv som de sedan trycker mot 
pappret, de har lärt sig att det är just ett rönnträd som lövet kommer ifrån. Sen 
kommer bildskapandet med som en naturlig del, de gestaltar ett rönnlöv som ändrat 
färg och snart ska falla från rönnen (se bilaga ett, sidan tre, övningen- måla, trycka 
löv och klistra löv) 
Ett exempel från fyra-femårs gruppen: 
När jag varit i skogen med de äldre barnen så hittade de några plankor som är korta. 
De använde vi när vi målade. De målade löven i olika färger precis som de ser ut på 
hösten. Sedan satte vi fast löven på plankorna.  Barnen var ivriga och pratade om 
hur det ser ut på hösten när löven har så många olika färger. De var nöjda med sitt 
resultat (se bilaga ett, sidan tre, övningen- måla, trycka löv och klistra löv). 
 
3.1.4 Rörelse 
Det var svårt att se på så kort tid vad de lärt just i sina lekar. Det var svårt att se 
motorisk utveckling på så kort tid. 
Ett exempel från treårsgruppen: 
Idag ska vi gå till skogen och leka en lek säger jag när jag kommer till förskolan. 
Leken ”krama ett träd” (se bilaga 1). 

 Vad heter den leken? säger en flicka. 
 Den heter krama ett träd, säger jag. 
 Hur gör man då? Säger samma flicka. 
 Det ska jag visa när vi kommer till skogen, säger jag. 

När vi kommer till den lilla skogsdungen så börjar vi leken. Det är lite svårt först för 
treåringarna och förstå vad de ska göra först. Efter en stund så börja de förstå. De 
tycker att leken är rolig och de är ser så stolta ut när de hittat rätt träd (se bilaga ett, 
sidan fyra-fem. Leken - krama ett träd). 
Exempel från fyra-femårsgruppen: 
När jag kommer till förskolan så vet redan barnen vad vi ska göra. De kommer ihåg 
att jag pratat om det när jag var där gången före. Vi går till samma ställe som jag varit 
på med de yngre barnen. De förstå ganska så snabbt vad leken går ut på. De säger 
att det är en rolig lek och att de vill leka igen. Så de får leka den någon gång extra 
innan vi går tillbaka till förskolan. 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 
I testet av mitt material var det tydligt att naturkunskapen var det som nått barnen 
mest. Under alla de olika delarna så pratade de mest om träden och som står i sagan 
om rönnen och lönnen (se bilaga 1, Sagan om rönnen och lönnen). De vet tydligt vad 
det är för träd och att de tappar löven om hösten.  
Naturkunskapen är det som tar störst plats i mitt material. Matematiken, rörelsen och 
bilden kommer med mer som en bonus. Barnen har hela tiden varit intresserade av 
att lära mer och min start på arbetet med en saga var bra.  
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Då hade jag genast barnen på min sida. Det berodde främst på att jag hade en skatt i 
slutet på sagan. Barnen blev då ivriga att lära mer. När jag sedan kom för att göra 
nästa del så var det inga problem, de ville att jag skulle komma. Pedagogerna på 
förskolorna märkte en tydlig skillnad på de barnen som jag haft med på mitt material. 
Särskilt de yngre barnen, de berättade om det vi gjort för de andra barnen och även 
för pedagogerna. 

4.2 Syfte 
Kan jag genom mitt arbetsmaterial locka barnen att lära sig mer om träden, genom 
rörelse, bild, naturkunskap och matematik?  
  
När jag gjorde mitt material så var mina föräldrar samt boken” Hur långt är ett 
äppelskal?” Persson och Wiklund (2007) den största inspirationen. Mina föräldrar har 
alltid värnat om naturen och som barn var jag i skogen väldigt mycket. Min mamma 
kommer från en lite by mitt i de norrländska skogarna så att vara bland träd var en 
naturlig lekplats för mig. Persson och Wiklund (2007) skriver att för många barn som 
går i förskolan nu finns skogen med som en naturlig del av undervisningen. Många 
barn lär sig eftersom vad de vanligaste träden heter och namnen på de blommor som 
finns i deras omgivning, Vilket jag har också sett i testet av mitt arbetsmaterial. 
Många av de äldre barnen kunde redan en del om träd, de kände igen rönnen och 
hade sett det trädet på flera ställen. De yngre barnen hade inte lika mycket kunskap 
men när jag var klar så visste de hur en rönn såg ut och lite fakta kring trädet. I ” 
boken Hur långt är ett äppelskal? ” Persson och Wiklund (2007) så har det med flera 
olika delar i sitt arbete. De målar med barnen utifrån en lönn som finns på deras 
gård. Barnen räknade flikarna på lönnens löv och de letade efter olika former i bladet 
(s183-193).  På samma vis så har jag jobbat med mitt material fast kring rönnen. 
Barnen har räknat flikarna på rönnens löv de har också letat former och de har hittat 
olika former och lärt sig hur ett rönnlöv ser ut. Det kan man tydligt se i figur ett. Där 
de svarat rätt på de mesta av frågorna som jag ställt. Barnen har lärt sig genom 
upprepning av sagan om rönnen och lönnen, leken krama ett träd och genom att de 
fick måla, trycka löv och klistra löv. Hela tiden så hade jag en dialog med barnen 
kring träden som det handlade om. 
 
Från boken ”Att krama ett träd” Lagerholm (2000) fick jag mycket inspiration om hur 
sagan skulle bli i sin utformning.  skriver mycket om folktro i sin bok och mycket fakta 
kring olika träd bland annat då rönnen och lönnen (s 98-104). Sagan gjorde att jag 
fick barnen med mig direkt då de fick leta efter en skatt som bestod av frukt. Barnen 
tyckte det var jätteroligt och det gjorde att jag utan problem kunde fortsätta med mitt 
material och resultatet vart bra då de tyckte att de var roligt när jag kom. Det som 
tagit störst plats i material är naturkunskapen eftersom den återkommer som en röd 
tråd i de olika lekarna i materialet och det har lett till att jag har fått störst genomslag  
 
här. Barnen har även lärt lite matematik, vilket syns i figur 2, de äldre barnen hade 
lättare att förstå matematiken. Det berodde nog att de var äldre och har hunnit lära 
sig mer kring matematik på förskolan och hemma. De yngre barnen kunde inte lika 
mycket, men lite matematik hannde lära sig under den korta period som jag, gjorde 
min studie. 
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I rörelsemomenten var det svårt att se något resultat i på en så kort tid som min 
studie pågick. Jagtöien, Hansen, Annerstedt (2002) skriver i sin bok om den 
motoriska inlärningen och att det är en ständig inlärning under barnets uppväxt (s 60-
61). Så hade jag haft tid att hålla på under en längre tid så hade jag nog sett någon 
motorisk utveckling hos barnen. Nu såg jag bara att barnen tycker att rörelsen var 
rolig och att de hade inte hade några problem att göra lekarna då de hade en 
svårighetsgrad som var anpassad till deras nivå.  
 
Persson och Wiklund (2007) skriver om knoppstudier då barnen målar av trädets 
koppar (s 188-189). Jag var ju ute på hösten och testade materialet då fick barnen 
måla lövets skiftning i färg i stället.  Löfstedt (1999) säger att barn tecknar/målar det 
de har erfarenhet av under sitt liv och att det går att se förändring under ett längre 
perspektiv av deras skapande (s 31-40). Eftersom jag bara arbetade en gång med 
varje barngrupp och då var det svårt att sen någon utveckling för mig just i det här 
momentet. 
 
Anledningen till att mitt material har varit bra för de åldersgrupper som jag testat det 
på är att jag har använt mig av litteratur som jag varit väl förtrogen med. Det beror på 
att jag har använt flera av böckerna när jag har läst många kurser om natur under 
min utbildning, både kurser i förskollärarprogrammet och sommarkurser. Det har gett 
mig en större kunskap om det området och varit viktigt för mig med den 
upprepningen genom min dyslexi vilket innebär att jag måste göra saker praktiskt för 
att jag ska lära mig eller upprepa det som ska läsas flera gånger. Ibland funkar inte 
det heller och då måste någon läsa texten för mig för att jag ska förstå den. Det allra 
bästa för mig är att få göra saker praktiskt för då lär jag mig bäst och det har vi fått 
göra i många av naturkurserna som jag läst.  
Jag har sett en tydlig skillnad i in inlärningen mellan de olika åldersgrupperna. 
Barnen i treårsgruppen hade mindre med kunskap kring träd, natur matematik och 
rörelse, men var duktiga på att måla. Det kan bero på att de inte har hunnit vara i 
skogen så mycket på grund av att de är bara tre år och pedagogerna på de här 
förskolorna har inte varit så mycket ute med de yngre barnen än. Däremot måla och 
rita det gör ju de flesta av barnen redan från en tidig ålder därför var de redan bra på 
det.  
Barnen i fyra-femårsgruppen de förstod det mesta av det som jag pratade om. 
Märktes att de varit i skogen mer och att de lekt lekar. De hade även en större 
uppfinningsrikedom när de provade att trä rönnbären på ett snöre och ville använda 
plankorna som de hittade i skogen när vi skulle måla. De hade en större kunskap 
kring träd, natur, matematik och bild. Det beror på att de har lärt mer på grund av att 
de är äldre. De har hunnit vara i skogen mer än vad treåringen har. 
 
Att välja två förskolor som hade liknande arbetssätt blev en fördel eftersom jag visste 
att jag inte behövde ändra så mycket på mitt material vid tillfällena som jag var där. 
Jag visste att barnen hade ungefär samma kunskap eftersom de bodde i ungefär 
samma miljöer och förskolorna jobbade väldigt likartat. Sedan finns det förstås 
undantag med barn som är mycket i skogen på sin fritid och har föräldrar som 
berättar mycket om skog och natur. Vad jag kunde se så hade jag inget sådant barn 
som hade en större kunskap än de andra barnen i grupperna. 
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4.3 Tillförlitlighet 
Hade jag fått mer hjälp från någon pedagog hade min studie varit lättare att 
genomföra. Vissa lekar var svåra att göra när man är ensam med yngre barn. Detta 
gjorde att jag fick välja det av mitt material som jag kunde göra själv.  
 
Det hade även varit bra att ha någon med sig som kunnat filma det som jag gjorde 
när jag var i skogen. 
När jag intervjuade barnen var de lite okoncentrerade ibland, de berodde nog främst 
på att det var eftermiddag vid flera tillfällen med de fyra äldre barnen. 
Eftermiddagarna var de enda tillfället som passade barngruppen eftersom de hade 
många andra aktiviteter på förmiddagarna. Det ledde till att jag ibland fick ställa 
samma fråga flera gånger. 
 
Om jag hade kunnat göra det här materialet längre in på hösten hade jag nog kunnat 
få mer hjälp. När jag var där så hade de många inskolningar så de barnen fanns 
ingen som kunde hjälpa mig. Hade jag haft tid att göra mer av mitt material så hade 
jag fått fram mer omfattanderesultat kring matematiken, rörelsen och 
naturkunskapen. Då hade jag kunnat se tydligare trender som jag inte kunde se efter 
så här kort tid.  
 
När jag testade materialet med treårsgruppen så fick jag sänka nivån något och inte 
ha med lika många delar i varje övning. Jag märkte att det blev för mycket för de 
mindre barnen att ta in. Som exempelvis sagan om rönnen och lönnen, där jag fick 
koncentrera mig på att de skulle lära sig om rönnen.  

4.5 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
För att se en helhet så skulle de vara intressant att användahela mitt material på 
olika åldersgrupper. Jag skulle då få en klarare bild av vad mitt material kan nyttjas 
till. Jag skulle även kunna lägga till bygget av en kompost. Då skulle jag få med mer 
delar som teknik, kemi och kretslopp om att man bygger komposten ihop med 
barnen. Det ska helst vara en varmkompost för då kan man följa de hela året och 
slänga fruktskal och annat som går att kompostera, då får man med kemi och 
kretslopp när barnen då får se hur maten bryts ner till jord. Den jorden kan man sen 
använd och plantera blommor eller grönsaker i, och då får barnen se hur det hela går 
runt i en cirkel. Man kan även påvisa det för barnen om hur det går till genom bilder 
på kretsloppet.  
 
Om man det hade funnits tid för andra pedagoger att testa materialet och sedan göra 
en undersökning kring deras upplevelser hade jag fått en vidare syn kring vad 
materialet ger. Det hade varit intressant att höra vad de hade tyckt om materialet.  
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BILAGA 1, Mitt material 
Lärarhandledning 
Det här materialet är uppbyggt kring enklare lekar som ska ge barnen enklare 
kunskap kring matematik, bild, naturkunskap och rörelse. Sagan som materialet 
börjar med är avsedd att ge barnen en bra start och de ska få veta lite om vad det 
kommer handla om. Lekarna går även bra att leka var och en för sig. När jag testade 
materialet gömde jag en fruktskatt vid en rönn, och i slutet av sagan sa jag att vid 
rönnen så brukade det finnas en skatt.  
Sedan gick jag med barnen och letade efter skatten. Det gav materialet en bra start 
och barnen tyckte sedan att lekarna/övningarna var roliga att göra. Sagan är en 
flanellograf saga. Det går till så att man läser en bit och vid varje nummer i texten 
sätter man upp en bild som har motsvarande nummer, dessa sätter man upp på en 
tavla som är luddig.(Det sitter kardborrband på baksidan av varje bild). Man kan lika 
gärna använda kluddmassa och sätta upp bilderna på exempelvis en vägg. 
 
Sagan om rönnen och lönnen 
Det var en gång en rönn, det var inget stort träd som lönnen 1. Det var ganska så litet 
träd. 2. Det hade små flikiga löv på sina armar. Rönnen ville gärna vara 3. stor och 
ståtligt som lönnen. Det tyckte att det var lite fuskigt att lönnen var så stor och ståtlig. 
Lönnen och rönnen var ju kusiner och stod oftast bredvid varandra i skogen. Lönnen 
brukade oftast skryta för rönnen om vad härligt det var att kunna sträcka sina armar 
upp mot skyn och ge skugga med sina långa armgrenar till människorna och djuren. 
4. Lönnen gav ju barnen lönnnäsor att leka med också. Rönnen stod där och kände 
sig ledsen och visste inte riktig vad den skulle säga. Men en höst när rönnens 
blommor precis gått över till röda bär så kom en 5. Förskola och gick genom skogen. 
De stannade vid rönnen och fröken sa till barnen att det här är en rönn. Den kan man 
plocka bären på efter att det varit en frostnatt. De bären kan man sedan göra 
marmelad av. Oj vad spännande sa barnen. 6. Då vill vi plocka dom. Eftersom 
rönnen inte var så stor så kunde barnen plocka bären med lite hjälp av sin fröken. 
När förskolegruppen gått vidare så kände sig rönnen inte så ledsen lägre över att inte 
vara så stor och ståtlig. Den hade andra saker som människorna kunde ha nytta av. 
Den hade bär och eftersom den inte var så stor så kunde även barnen plocka från 
trädet.  
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Gå till skogen eller gården och titta på träden 
 
åtta barn, tre-fem år, två-tre pedagoger 
 
Vi går till den skog som barnen är vana att gå till. Där ber jag barnen att hämta varsitt 
löv som vi tittar närmre på. Vi tar reda på vilket träd det kommer ifrån och när alla 
barnen är samlade så berättar jag om varför träden tappar sina löv. Jag frågar även 
vad det tror händer med löven som ramlat ner på marken. Vi plockar även med oss 
de löv som vi tittat på för att använda vi det tredje tillfället. Det krävs nog 2 pedagoger 
om man ska ha 8 barn med sig. Det är bra om varje pedagog har en flora som man 
kan titta i om man är osäker på vilket träd löven kommer ifrån. 
Planering till det andra tillfället: 
 
Kom alla mina små löv (Kom alla mina små kycklingar) 
 
Antal barn sex-åtta stycken, ålder tre-fem år, två pedagoger 
 
Löven bor på ena sidan av planen trädet bor på andra sidan av planen. Vinden bor i 
mitten 
Trädet ropar: kom alla mina små löv 
Löven svarar: Vi törs inte 
Trädet ropar: Varför då 
Löven svarar: För då tar vinden oss 
Trädet svarar: Kom ändå 
Då springer löven och vinden försöker kulla dem. De löv som blir kullade får hjälpa 
vinden och fånga de andra löven. När alla är kullade så börjar man om med att utse 
andra som är träd, vind och löv. 
På det här viset får man in rörelse i temat om träden. Det är ju även så att vinden gör 
så att trädet tappar sina löv fortare. Det är bra att vara två pedagoger om de barnen 
som ska vara träd och vind inte vill stå själva. Hur trädet än gör så kommer det till slut 
att ha tappat alla sina löv. 
 
Måla, trycka löv och klistra löv  
 
fyra-fem barn (är det många barn så kan man göra det i flera omgångar.) 
tre-fem år, två pedagoger 
 
Material papper, färg, och lim 
När man pratat om olika löv och varit i skogen och tagit hem dem. Då kan barnen få 
trycka av dem efter att de målat färg på lövet med en pensel eller duttat färg med en 
svamp. Sedan kan de klistra löven på ett papper och om de vill så kan vi även ta med 
lite fakta om just det trädet som de hittat. Det är nog bra att vara två pedagoger vi det 
här tillfället så man hinner hjälpa varje barn. När barnen målar så kan pedagogerna 
samtala med barnen och se om barnen har uppfattat och kommer ihåg något av det 
som vi pratat om i skogen/på gården. 
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Haglekar (Missa lövet) 
 
fyra-fem barn (är det många barn så kan man göra det i flera omgångar.) 
tre-fem år 
en-två pedagoger 
 
Material: vägkritor 
Jag och barnen går ut och ritar upp hagarna tillsammans efter att jag visat dem en 
bild på hur en hage kan se ut. De yngre barnen kan också vara med och rita upp 
hagarna men de kan behöva mer vägledning eftersom de inte kommit lika långt i sitt 
matematiska tänkande på grund av att de är yngre. Vi lägger ut olika löv i hagarna 
och så ska barnen undvika att hoppa på lövet i hagen. Jag frågar om det vet vilka löv 
som ligger i hagarna och får på så sett se om det lärt sig något om det som vi pratat 
om de olika tillfällena. Det står även nummer i hagarna som barnen får räkna när de 
ska hoppa. 
Vilket löv fastnar eller hur många löv fastnar (bollek) 
 
fyra-fem barn, tre-fem år, en pedagog 
 
Material: boll, löv 
Det här är en lek som passar att leka när det är höst och löven fallit från träden.  
Har man inga träd i närheten så det naturligt finns löv på förskolegården kan man 
samla ihop löv och sprida ut på en öppen yta på gården eller en plan i närheten av 
förskolan. Barnen ställer sig i en ring sen sparkar man bollen över löven till en kompis 
i ringen. Är det inte fuktigt på löven så kan man spraya lite vatten på löven och 
bollen. Barnet som får bollen har då också fått ett löv som fastnat på bollen.  
Den här leken kan man leka när barnen ha lärt sig lite mer om träd och löv för det är 
meningen att barnet ska känna igen löven lite gran och veta vilka träd de kommer 
från. Kan de inte så får pedagogen hjälpa till.  
 
Krama ett träd (memory) 
 
fyra-fem barn, tre-fem år, en pedagog 
 
Material: kamera, skrivare, papper, plast. 
Förberedelse: Gå ut och fotografera det träd som växer i närheten av förskolan. 
Finns det inte många olika träd i närheten så kan man fotografera i den skog som 
barnen går eller åker till med jämna mellanrum. Om förskolan inte åker till skogen så 
får man nöja sig med det som finns i närheten. Skriv ut dessa i lämplig storlek, så det 
blir lätta att känna igen.4-5 st. kort. Plasta in dem så de håller lite bättre. 
Leken: Ta med korten ut till skogen gården. Vänd korten upp och ner. Låt barnen dra 
varsitt kort. Sen får barnen leta efter det träd som är på kortet. Jag har koncentrerat 
mig på två träd när jag gjort arbetet för att inte ge barnen för många intryck. Man kan 
naturligt vis ta med fler sorters träd när barnen har fått lära sig lite mer om de träden. 
På baksidan av varje trädkort så kan man skriva lite fakta. Det kan man sedan läsa 
upp för barnen när de samlas igen. När varje barn hitta sitt träd så går pedagogen 
fram och tittar om det är rätt. 
 
 



  

 

20 
 

 

BILAGA 2, Brev till föräldrarna 
 
 
 
Akademin för teknik och miljö 
21/8 2013 
 
 
Till vårdnadshavare för: ……………………………………. 
 
 
 
Jag Heter Annika Dahlenlund och studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. 
Under hösten kommer jag att göra en del av mitt Examensarbete vid …............... 
 
Mitt examensarbete handlar om träd och natur. Det är uppdelat i lekar och övningar 
som är tänkta att inspirera barnen att lära sig som naturen och då främst träden. Jag 
kommer att göra lekarna och övningarna med en begränsad grupp barn eftersom jag 
har en väldigt begränsad tid på mig att genomföra dem. Efter varje lek/övning 
kommer jag att samtala med barnen och reflektera över det vi gjort. Jag kan då 
anteckna det som de säger eller spela in. Inget av barnens namn eller förskolans 
namn kommer att användas i mitt examensarbete. Det som jag spelar in kommer att 
förstöras så fort som jag är klar med mitt examensarbete i december. 
 
Jag kommer endast att använda observationsanteckningar och inspelningar av de 
barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att vara med i Examensarbetet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annika Dahlenlund 
 

………………………………………………………………………………………… 
 
Elevens namn:………………………. 
 
¤ Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar i videoinspelningar eller ljudupptagningar 
intervjuer/samtal och lekar. 
 
 
¤ Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i videoinspelningar eller 
ljudupptagningar intervjuer/samtal och lekar. 

 

 


