
LEKTIONS-
TIPS

Låt barnen börja med att fundera kring TRÄD. Varför finns de och vad gör 

de för nytta? Hur skulle naturen se ut utan träd? Kan man äta något från träden? 

Kan man ha träd till något annat; papper, brädor? Finns det några djur som bor 

i träd? Vissa träd är läskiga, särskilt på kvällen när det blåser och knarrar i dem. 

Andra känns trygga och kan ge skugga och ro. Träd är tacksamt att arbeta med 

inom många olika ämnen, nedan hittar du exempel och tips.

MATEMATIK

• Genom att räkna årsringar kan man få reda på ett träds ungefärliga ålder. När 

årsringarna är ljusa och breda har trädet haft goda växtförhållanden, när de är 

mörka och smala har de haft sämre. 

• Använd träd för att mäta. Vad är trädets omkrets? Kan man mäta hur högt ett 

träd är? Hur många steg är det mellan några olika träd? Uppskatta - kontrollera.

• Jämför, sortera och klassificera grenar, pinnar, knoppar, löv, frön, kärnor eller 

nötter. Beskriv med ord hur de ser ut – former, storlekar och färger. Räkna dem 

och gör ett diagram över sorteringen och antalet.

• Lektionen kan också komma in på bråk, genom att dela frukter på olika sätt.

BILD

• Avbilda träd i både två och tre dimensioner. Låt barnen till exempel göra ett stort 

träd tillsammans. Måla, klipp och forma – använd gärna material från naturen. 

•  Skapa blommor/växter i varierat material eller skapa av växter. Pressa och torka, 

måla med blåbär eller lingon, färga garn, måla med kronblad (t ex färga ägg på 

påsk).
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SPRÅK OCH KOMMUNIKATION

• Skriv en berättelse om vad ett träd kan ha sett och upplevt under sitt liv. 

• Beskriv ett träd, ett löv eller något annat med så många olika beskrivande ord 

som du kan.

NATURVETENSKAP

• Vissa frukter, nötter, kärnor och frön är nyttiga. Vilka träd och växter ger oss 

mat, vad från trädet kan vi äta?

• Vilka är de vanligaste träden där vi bor? Vad skiljer en skog från en park eller 

trädgård?

• Varför är träd extra viktiga för djur och människor? Prata om allt som träden ger 

oss - syre, skydd, byggmaterial, ved, mat m m.

• Välj ut ett träd att adoptera och följa under ett helt år. Hur förändras det? 

Dokumentera med kamera. Jämför och se vad som har hänt sedan sist.

• Experimentera med växter. Ta tex en vit tulpan med stjälken delad och nedstoppad 

i vatten med två olika färger. Vad händer med tulpanen?

TEKNIK

• Bygg något fint. En trädkoja till exempel. Ett fågelbord, ett insektshotell eller en 

fågelholk. (Tänk på att det är bra om holkar som byggs av trä inte är helt släta och 

hyvlade. I en ojämn yta är det lättare för fågelungar att klättra när de ska ta sig 

upp till hålet för sin första flygtur.)

HÄLSA

• När man lär sig att vistas i skog och mark, i parken eller i trädgården kan man 

ännu bättre träna sin grovmotorik, man får frisk luft och en god allmänhälsa.
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MILJÖ

•  Prata om kretslopp och återvinning. Gör t ex en naturruta och se vad som 

händer där från vecka till vecka. Tala om allemansrätten och diskutera vad vi kan 

göra för att vara rädda om den natur vi har. Prata om vikten att inte skräpa ned 

(hållbar utveckling). 

• Vissa växter är fridlysta. Känner ni till några fridlysta växter?
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