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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att ta reda på om det är möjligt att arbeta med ekologiska frågor i 

förskolan. För att barnen ska få en förståelse för det komplexa begreppet hållbar utveckling, 

måste vi tidigt integrera barnen i naturens värld på ett begripligt och lustfyllt sätt. 

Jag har utarbetat ett arbetsmaterial om fågelekologi för de äldre barnen 4-5åringar i förskolan. 

Delar av materialet har testats på två förskolor, där jag har intervjuat barnen samt genomfört 

en enkätundersökning bland pedagogerna, för att se om intresse finns att arbeta med 

ekologiska frågor. 

Resultatet blev positivt från alla håll. Barnen tyckte att det var roligt och intressant och 

pedagogerna var eniga om att ekologi är ett viktigt ämne att arbeta med i förskolan. Jag 

hoppas att detta arbete ska inspirera och få flera människor att inse att läran om ekologiska 

samband inte behöver vara så krångligt som det kan låta. 

 

 

Nyckelord: Ekologi, Fåglar, Förskola, Miljö 
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1 INLEDNING 
Naturen har alltid stått mig varm om hjärtat. För mig var det ett självklart ämne för mitt 

examensarbete. Varför jag valt att arbeta med fåglar och deras ekologi i förskolan beror på att 

fåglar är intressanta varelser, de finns i vår omgivning året runt och är därför lätta att studera. 

Jag har valt den ekologiska vinklingen för att jag vill att barnen ska få en djupare förståelse 

för hur vår natur fungerar. Jag har en vision om att kunna arbeta med olika delar av djur och 

natur på liknande sätt i framtiden. I kursen Natur och miljö ur barns perspektiv (Vt-07) gjorde 

jag och min grupp en intervjustudie med barn på olika orter i Sverige. Intervjustudien 

handlade om; Barnens uppfattning om skogen, havet och blommor. En slutsats vi kunde se i 

det arbetet var att; det man vet någonting om, det värnar man om.  

 

Idag får vi ständiga rapporter om miljöförstöring världen över (Björneloo, 2008). Skolan har 

en viktig roll i att förmedla kunskap till vår nästa generation som så småningom ska styra i 

samhället och världen (Andersson, 2005; Berggren, 2009; Helldén, 1994). Vår natursyn har 

förändrats genom århundradena (Andersson, 2005; Hjort, 2003; Leicht Madsen, 1999). I 

skolor och förskolor gör olika lärare olika ställningstaganden beroende på värderingar, 

perspektiv, syften och intressen. Synen på miljön avspeglar sig också på politiska och etniska 

ställningstagande hos varje individ. Detta påverkar både hur kunskap förmedlas till våra 

elever och hur eleverna mottar informationen (Sandell, Öhman & Östman, 2003; Hallgren & 

Ljung, 2005). Det kan vara svårt att förklara den globala miljöproblematiken för barnen. I 

stället kan det vara lämpligt att dela upp de ekologiska frågorna i mindre bitar och arbeta med 

sådant som finns i barnens vardag. För att kunna bevara vår natur i framtiden, är det bra att så 

många som möjligt får insikt i naturens ekologiska samspel. Att låta barnen successivt få 

bekanta sig med naturen och uppleva den som en helhet, kan i framtiden leda till att barnen 

vill värna om den (Lagerholm, 1989). 

 

Arbetsmaterialet om fågelekologi är tänkt som en hjälp för den som vill börja arbeta med 

ekologiska frågor om djur och natur. Barn är av naturen nyfikna och ett arbete som detta 

förväntas leda till att barnen ställer frågor och vi vuxna får ta tillfällena i akt och gå in på 

andra aspekter som berör fåglarnas liv och leverne. En ambition med detta arbete är att det ska 

vidga barnens syn på naturen och att de så småningom ska bli mer uppmärksamma på orsak 

och verkan i naturen. 

 

1.1 Bakgrund 

I läroplanen står följande om natur och miljö; 

 

”Förskolan skall lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 

förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan 

skall medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 

förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten skall hjälpa barnen att förstå hur 

vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 

framtid” (Lpfö98 s7). 

 

Vi står inför en global utmaning, där jordens framtid kräver att vi förändrar vår syn på naturen 

och hur vi behandlar den. Förenta Nationerna och UNESCO
1
 har sagt att utbildning för 

                                                 
1
 UNESCO är FN:s organisation, tillsammans arbetar de för en gemensam utbildning i, vetenskap, kultur och 

kommunikation/information över hela världen. 
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hållbar utveckling ska ha högsta prioritet från och med år 2005 till 2014 (Björneloo, 2008). 

Frågan är hur vi kan arbeta med dessa frågor med våra barn. Barnen måste få bli delaktiga och 

lära sig tänka kritiskt, reflektera över sina val samt få tid att reflektera över livets alla 

komponenter (Berggren, 2009). Helldén (1994) och Andersson (2005) poängterar vikten av 

att barnen i skolans värld ska få lära sig de grundläggande kunskaperna inom natur och miljö, 

för att de ska få en förståelse för en hållbar utveckling i framtiden. I förskolan har 

pedagogerna en stor roll med att på ett lustfyllt sätt synliggöra problematiken och det 

komplexa samspelet, hur vår planet fungerar, så att barnen kan ta till sig det. Berggren, (2009) 

från Stiftelsen Håll Sverige Rent, menar att det finns minst lika många sätt att arbeta med 

dessa frågor om natur och miljö som det finns barn och pedagoger. Denna bredd på 

arbetsmöjligheter gör det bara spännande och roligt. I naturen hänger allt samman, både det 

lilla och det stora. Människan, maskrosen i gräsmattan, havet och renhjorden på fjället hör 

faktiskt ihop. Detta innebär ett ansvar och kräver en förståelse för att naturen inte är en 

oändlig resurs som vi människor kan tömma (ibid.). Det finns stora möjligheter att vända 

utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Om vi tar tillvara barnens kreativa förmåga och 

arbeta praktiskt med miljöfrågor med kunskap, motivation och möjligheter till förändring kan 

vi tillsammans nå hur långt som helst. Det är antagligen ett av de viktigaste budskapen vi har 

att förmedla till våra barn och ungdomar (Andersson, 2005; Berggren, 2009).   

 

1.2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag att titta lite närmare på vad natur egentligen är och hur den 

uppfattas av olika människor, samt hur vår natursyn har förändrats genom århundradena. Jag 

kommer efter det att gå in på lärande aspekter i förhållande till natur. Hur ser lärarna på 

undervisningen om miljöproblematiken? Varför ska vi lära våra barn om ekologi, i vilket 

syfte? Avsnittet avslutas med ett stycke om barns frågor och lärandet. 

 

1.2.1 Natur vad är det? 
Ordet natur är ett stort begrepp och innefattar mycket, det beror på vem man frågar. 

Författaren Bent Leicht Madsen (1999) gjorde en pilotundersökning där han ställde frågan till 

förskollärare, lärarstudenter och till föräldrar med barn på förskola. Han kunde efter det dela 

in svaren i följande fyra kategorier:  

 Känslor och upplevelse: naturen är något man upplever och den inger ett lugn hos 

människan. Många förknippar ordet natur med minnen de haft i naturen. Människan är 

ett med naturen.  

 Ekologisk hållning: naturen uppfattas som någonting förstörbart, vikten av att bevara 

och ta hand om naturen är stort.  

 Naturen som organism: naturen ses som en helhet - naturen, livet och döden är ett 

komplicerat maskineri och allt påverkar varandra. 

 Naturen som biologi: ser naturens alla element för sig, till exempel träden, sjöarna, 

fåglarna, klimatet osv.  

De flesta som deltog i denna undersökning menade att det var i barndomen de hade 

införskaffat sig kunskap om och erfarenheter av naturen och det är det som präglat den 

natursyn som de har i dag. Många ser naturen och livet som skilda ting. Naturen är någonting 

som finns där ute i periferin och livet innefattar det som finns runt omkring oss i vår vardag. 
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Det är många som inte kan se att naturen och livet hänger ihop i ett komplext samspel (Leicht 

Madsen, 1999). 

 

1.2.2 Hur har vår natursyn förändras genom åren? 
Vår natursyn och naturuppfattning har ändrats genom vår historia. Först fanns det den mytiska 

naturuppfattningen då allt var besjälat och varje sak hade sin gud. Människan och naturen 

hade lika värde och om man kunde leva upp till naturen på dess villkor uppstod harmoni. Man 

tog endast det nödvändigaste för sin överlevnad från naturen. Efter det började människan 

bosätta sig, bondesamhället uppstod. Nu började människan utnyttja naturen; åkrar brukades, 

boskap stallades för egen vinnings skull. Människan blev en samlare och planerade i större 

utsträckning hur de skulle överleva och såg bara fördelarna med vad naturen kunde ge dem. 

Att se konsekvenserna av detta handlande var inte att tänka på, mer än att den skulle ge 

mycket av sig själv men inte kräva någonting tillbaka. Industrisamhället växte snabbt och 

naturen börjar utnyttjas så mycket som möjligt. Marker styckades upp till bostäder, fabriker, 

järnvägar mm. Även sjöar, vattendrag och skogar avstyckades för fiske, jakt och för 

skogsindustrins räkning. Det blev ett större glapp mellan människan och naturen. Människan 

strävade efter mer och mer, men insåg inte konsekvenserna av att ”mjölka ur” naturen på dess 

resurser. Efter hand återupptäcktes naturen och turismen fick fart. Människan längtade efter 

lugn och ro och då började vi söka oss ut i naturen igen (Andersson, 2005; Hjort, 2003; Leicht 

Madsen, 1999).  

 

Människans tankar fokuseras på framsteg, utveckling och vilka nya produkter vi kan ha nytta 

av. Medvetenheten om att vi tömmer naturen på dess tillgångar finns inte. Människan kommer 

allt längre ifrån naturen. Att vistas i naturen är något man gör till exempel under semestern 

och lediga stunder, människan åker på skidsemester, vandrar i fjällen, eller åker på picknick i 

parken. Naturen hamnar på avstånd för de flesta och barnen får sällan uppleva naturen, istället 

får de se den via TV- program och i skolböcker (ibid.). Lagerholm (1989) som är adjunkt på 

Malmös högskola, menar att människan under en längre tid har lärt sig att styra naturens 

tillgångar till sin fördel, genom både den tekniska och vetenskapliga utvecklingen (ex 

Lagerholm 1989). Först på 1970-talet fick människan upp ögonen för miljöfrågor och många 

frågor uppstod om naturen och dess funktion. Forskningen tog fart och i massmedia hopade 

sig rapporter om olika fenomen som oförklarligt uppstod i naturen som till exempel extrem 

torka, skyfall och onormala temperaturväxlingar osv. (Hjort, 2003; Lagerholm, 1989). Nu när 

kunskapen når ut till människan via media om hur det förhåller sig med naturen, finns 

möjligheten att vi kan ändra vår natursyn och därefter handla rätt när det gäller att bevara och 

vara rädd om naturen (Lagerholm, 1989). Tittar vi på befolkningsstatistiken så var jordens 

befolkning år 1900 1,6 miljarder människor och den 12 oktober 1999 hade befolkningen vuxit 

till 6 miljarder (Wärneryd, Hallin & Hultman, 2002). Detta är en anledning till att vi har fått 

ett ökat behov materiellt och att vi tagit mera mark av naturen vilket har lett till en ohållbar 

utveckling av samhället (ibid.) 

 

”Kunskapen om naturen har också utvecklats med vår historia och vetenskapen om naturen 

har kommits så pass långt att den går att förklaras in på molekylnivå, men ändå har vi aldrig 

varit så långt från naturen som vi befinner oss i dag” (Leicht Madsen, s.271999).  

 

Ofta får vi rapporter via massmedia att barnen i dag är allt för stillasittande. Barnens fritid 

ägnas allt mer åt att vara inomhus, vilket har lett till att barnen kommit bort ifrån naturen och 

en del barn står helt främmande inför naturen (Nyhus Braute & Bang, 1997). Om livet på vår 

jord ska kunna fortsätta måste vi ändra vårt beteende redan från barndomen. För att det ska 

ske måste vi låta barnen komma närmare naturen så att de kan skaffa sig en relation till 

naturen på ett positivt sätt (Vindal Halvorsen & Mogstad Tvei, 1993). Det nordiska 

ministerrådet uttalade år 1990 sin oro över barnens bristande naturupplevelser. De menade att 
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bristen på naturupplevelser i barndomen kan skapa en befolkning utan intresse för bevarandet 

av samhällets naturresurser (Nyhus Braute & Bang, 1997).  

 

1.2.3 Miljöproblematiken i ett lärandeperspektiv 
I skolorna finns det olika traditioner i hur undervisningen ska ske och varje skola och varje 

enskild lärare har sin undervisningstradition. Dessa traditioner är ofta osynliga ramar som kan 

tolkas fritt efter sitt eget tänkande. Miljöundervisningen är inget undantag, den har sina egna 

ramar. Vilken miljösyn har läraren? Hur ser läraren på miljöproblemen? Miljöproblem ses 

ofta som en intressekonflikt. Olika människor gör olika ställningstaganden beroende på 

värderingar, perspektiv, syften och intressen men även etiska och politiska intressen avspeglar 

sig i synen på miljön och hur varje individ förmedlar en kunskap och hur den tas emot av 

mottagaren (Sandell, Öhman & Östman, 2003; Hallgren & Ljung, 2005). Utbildningsfilosofin 

avgör också hur läraren vill förmedla miljöproblem. Ett sätt att strukturera upp är att ställa de 

didaktiska frågorna; Varför? Vad? Hur? Vilken funktion har skolan i samhället? Några menar 

att skolan ska förmedla en kontinuitet i samhället och förmedla grundläggande normer, 

värderingar och synsätt. Vad ska undervisningen innehålla? Och på vilka grunder väljs 

lärstoffet ut? Vad är sann och meningsfull kunskap? Valet av arbetsformer, hur lär sig elever 

bäst och utvecklas de mot de uppsatta målen som är satta? (Sandell, Öhman & Östman, 2003). 

En kartläggning gjordes under 2001 där lärare fått beskrivit sina studiemodeller efter tre 

kategorier; faktabaserad miljöundervisning, normerande miljöundervisning och undervisning 

om hållbar utveckling. Det visade sig i studien att alla dessa tre modeller användes parallellt 

med varandra i undervisningen (ibid.). 

 

Faktabaserad miljöundervisning 

Den faktabaserade undervisningen tog form på 60- och 70-talen. Då stod miljösynen på det 

ekologiska i centrum och det var ren faktabaserad kunskap som skulle förmedlas. Människan 

ansåg att det var forskarna och dess forskning som skulle lösa problemen och förmedla det till 

allmänheten. Människan ansågs vara skild från naturen, människan skulle kontrollera naturen 

så att välståndet och utvecklingen skulle tryggas (ibid.). 

 Normerande miljöundervisning 

När kärnkraftsomröstningen ägde rum på 80-talet blev miljösynen främst en värdefråga. 

Miljöproblemen sågs som en konflikt mellan människan och naturen, människans värderingar 

skulle samsas med vetenskapen. Människan och samhället skulle inrätta sina liv efter 

vetenskapens normer, det var det som skulle vägleda oss i vårt sätt att tänka och bemöta 

miljöproblemen. Miljöetiskt sågs människan som en del av naturen och vi skulle anpassa oss 

till naturens lagar (ibid.). 

 

Undervisning om hållbar utveckling 

Under 1990-talet uppstod osäkerhet kring miljöproblematiken och det var många olika 

uppfattningar om miljöproblemen som skulle vägas in i undervisningen. Miljösynen var att 

miljöproblematiken var en politisk fråga. Vetenskapen var inte längre trovärdig och konflikter 

uppstod mellan vetenskapen och människornas värderingar. Miljötemat utvidgades och hela 

samhällsutvecklingen vägdes in, begreppet hållbar utveckling infattade ekologisk, ekonomisk 

och social hållbarhet. Detta konfliktbaserade perspektiv på hela samhällsutvecklingen satte 

demokratisk fokus på att alla och allas värderingar sågs som lika viktiga (ibid.). 

Under 1990-talet har begreppet miljöundervisning på många håll kompletterats eller bytts ut 

mot utbildning för hållbar utveckling. Trots att det finns många åsikter om förhållandet 

mellan miljöundervisning och utbildning för hållbar utveckling verkar de flesta i 

utbildningsvärlden se utbildning för hållbar utveckling som nästa steg i utvecklingen av 
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miljöundervisningen. I kartläggningen som gjordes 2001 av skolverket ”Miljö och hållbar 

utveckling i svensk skola” fann man att minst två tredjedelar av förskollärarna/klasslärarna 

bedriver miljöundervisning. Det största engagemanget hos både lärare och elever fanns i de 

tidigare skolåren. Oftast är miljöfrågor på ett naturligt sätt integrerade i den vanliga 

undervisningen (Skolverket, 2002). Hjort (2003) menar att begreppet hållbar utveckling är ett 

svårt begrepp för den ”vanliga” människan att förstå och ta till sig. Han menar att 

miljödiskussionen bör ändras så den passar alla människor. Att då prata om naturen ur 

ekologiskt perspektiv gör att problematiken synliggörs tydligare för människan (ibid.). 

Genom att göra miljöproblematiken lättöverskådlig för varje individ, uppstår en dialog mellan 

människor och ett tänkande om miljön skapas som leder till att förändringar kan genomföras 

(Hallgren & Ljung, 2005). FN:s generalsekreterare Kofi Annan uttalade vid rådslaget 2004 att 

den största utmaningen under de kommande århundradena var att bryta ned det abstrakta 

begreppet ”hållbar utveckling” till en konkret verklighet som alla människor i hela världen 

kan ta till sig (Björneloo, 2008). Kofi Annan menade också att det ligger ett stort ansvar på 

utbildningsansvariga och på lärarna att anta denna utmaning (ibid.). 

 

I skollagen talas om ”respekten för vår gemensamma miljö” och i läroplanerna om ett 

personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna och även om en 

hållbar utveckling. Likaså finns i läroplanerna tydliga skrivningar om värdegrundsfrågor, 

kritiskt tänkande och handlingskompetens, vilka alla är centrala för en utbildning för hållbar 

utveckling (Skolverket, 2002). I den nationella utvärderingen, av läroplanens mål, som 

genomfördes 1998 hette ett delprojekt Tema – Tillståndet i världen. I detta projekt fann man 

starka indikationer på att eleverna i enlighet med skollagen visade respekt för vår 

gemensamma miljö. Eleverna såg också miljön som den viktigaste framtidsfrågan. Däremot 

fanns vissa brister i förmågan att förklara vissa miljöproblem och i att kritiskt granska fakta. I 

slutsatsen menar man att det i skolorna behövs ett större ämnesövergripande engagemang när 

det gäller undervisningen om omvärldsfrågor (ibid.). 

 

1.2.4 Varför ska man arbeta med ekologiska frågor i förskolan? 
Först ska jag förklara ordet ekologi. Ordet kommer från grekiskans ”oikos” som betyder 

hushåll och ”logos” som betyder lära, detta kan vi översätta till hushållningen i naturen 

(Leicht Madsen, 1999). En annan definition är att ekologi är läran om sambandet mellan 

organismerna och deras miljö (Pleijel, 2003).  

 

Ekologi har en tendens att bli ett väldigt abstrakt sätt att se på naturen (Leicht Madsen, 1999). 

Det krävs dock en djupare förståelse av ekologins funktion om vi vill bevara hotade arter, 

olika naturtyper och förstå oss på hur olika föroreningar påverkar naturen (Pleijel, 2003). För 

att kunna bevara vår natur i framtiden, är det bra att så många som möjligt får insikt i naturens 

ekologiska samspel. Att låta barnen successivt få bekanta sig med naturen och uppleva den 

som en helhet, kan i framtiden leda till att barnen vill värna om den (Lagerholm, 1989). Att 

ekologi kan ses på olika nivåer, från enskilda arters samspel med deras natur och miljö till 

hela naturtypers uppbyggnad och funktion (Pleijel, 2003). Gustav Helldén, professor i 

naturvetenskap, menar att det är viktigt att vi redan i förskolan och skolan hjälper elever att 

förstå olika ekologiska processer som har med livets fortsatta existens att göra (Helldén, 

1994). 

 

För att barnen ska kunna ta till sig ämnet och kunna arbeta framgångsrikt med olika 

ekologiska processer är det viktigt att utgå från barnens eget tänkande och deras tidigare 

erfarenheter. Barnen måste få känna sig trygga i det de ska lära sig och gradvis öka på med 

fakta vartefter barnen behärskar ett område. Känner inte barnen en trygghet i det de ska lära 

sig får inlärningen inget fäste (Helldén, 1994; Åkerblom, 1991). Barn är till sin natur nyfikna 

på det mesta här i livet och när barn upptäcker saker i naturen dyker det ofta upp en massa 
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frågor. Många vuxna ser ofta dessa frågor som någonting besvärligt eftersom de tror att de 

måste kunna ge ett vetenskapligt korrekt svar (Lagerholm, 1989; Leicht Madsen, 1999). Det 

många vuxna gör fel i är att om de inte kan svara på en fråga, lovar att ta reda på svaret till en 

annan gång. Detta är ingen bra lösning, barn är nyfikna och lever i nuet och ställer de en fråga 

vill de ha svar direkt annars hinner de tappa intresse för ämnet. Likaså tappar de intresset om 

de får en motfråga som gör det krångligt och svårt att ställa fler frågor. Om barn slutar fråga 

hindras barnen i sin fortsatta utveckling av den inre världsbild de har (Leicht Madsen, 1999). 

Oftast kräver barnet inte ett korrekt svar utan kan nöja sig med att diskutera kring frågan. 

Lämnar man frågan utan att ge svar eller ens försöker sig på en diskussion menar Leicht 

Madsen att barnet hamnar i en kunskapskris (se under rubrik Barns frågor och lärande s.7) 

(ibid.). Författarna till boken ”Ekologi för små barn” menar dock att pedagogen ska vara väl 

påläst inför det ämne som ska belysas. De menar att det inger en trygghet hos barnen om 

pedagogerna kan svara på deras frågor. Författarna tycker även att det är viktigt med en 

detaljerad planering (Johansson & Neiglick Karlsson, 1990). Barn som får skaffa sig 

erfarenheter genom att testa och undersöka sin omgivning och det som ska läras in, i 

samverkan med engagerade vuxna, tränar sig i att tänka själva. Att barnen själva får ta in nya 

saker med direkta upplevelser, där de får testa och leka med material är givetvis det bästa. 

Ibland kan det vara svårt när vi vill förmedla svårare begrepp. I en sådan situation är det bra 

att ta hjälp av Edgar Dales erfarenhetskon:  

 

Samtal 

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

Saga, bilder 

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

Skapande aktivitet 

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

Bearbetning i lek 

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

Upplevelser av verkligheten 

 

(från Johansson & Neiglick Karlsson. 1990 s.9).  Egen ritning. 

 

När man arbetar med barn är det att föredra att börja längst ned i konen, där barnen får 

upplevelser i verkligheten, till exempel genom att studera fåglar. Efter att fått uppleva 

verkligheten är det bra att låta barnen få leka och knyta ihop det barnen upplevt i verkligheten 

med deras egen fantasi. Skapande aktiviteter som kommer som steg tre är att barnen får skapa 

och pyssla med det nya på ett lustfyllt sätt. De avslutande stegen i Dales kon är att låta barnen 

titta på bilder, lyssna på saga om det aktuella ämnet och att vi pedagoger för en diskussion 

tillsammans med barnen och ställer frågor och svarar på barnens funderingar. Beroende på 

svårighetsgraden av det som ska läras in kan det vara lämpligt att starta lite högre upp i Dales 

kon. Allt som vi kanske vill lära barnen kanske inte går att studera i verkligheten, då är det 

svårt att börja längst ner och det kan i stället vara lämpligt att börja högst upp i diskussionen 

och avsluta med något experiment (Johansson & Neiglick Karlsson, 1990).   

 

1.2.5 Barns frågor och lärande 
Utvecklingspsykologer som Piaget och Isaac är några av de få som studerat barns frågor. När 

Piaget och Isaac sammanställde sina studier kunde de klassificera frågorna i kategorier som; 

insiktsfrågor, informationsfrågor och förklaringsfrågor. Insiktsfrågor kommer då barn 

upplever något som inte passar in i den erfarenhet de redan har, till exempel barnet vet att 
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vätska rinner neråt. Barnet frågar, varför rinner inte bläcket ut ur pennan när jag håller i den? 

Isaac menar att här uppstår en kunskapskris hos barnet. Enligt Isaac behöver inte svaret på en 

insiktsfråga vara korrekt, utan menar att barnet endast vill ha en väg ut ur kunskapskrisen. 

Informationsfrågor som; vad är det där? vem säger det? osv. Dessa frågor handlar om att 

barnet ingenting vet och kräver rena faktasvar. Förklaringsfrågor, denna typ av frågor 

förutsätter att barnet förstår orsak och verkan, att fenomen beror på någonting och har en 

mening eller avsikt varför någonting sker. Barn tror oftast att allt kan förklaras, t ex varför är 

träden högre än mig? Piaget menar att dessa frågor speglar barns inre världsbild. Det är sällan 

de tänker logiskt utan sätter ihop två fenomen som hör ihop. Till exempel de frågar inte; 

regnar det för att det är moln på himlen? De frågar i stället; Vem är det som häller vatten på 

oss nu? (Leicht Madsen, 1999). Piaget delar upp informationsfrågorna i tre kategorier:  

 

Synkretismen, då barnen inte förstår det givna i någonting, som t ex tyngdkraften, ska de 

förstå den så måste de ha en förklaring här och nu. Jämfört med oss vuxna som kan acceptera 

att vissa saker bara är som de är och släppa den problematiken och fokusera på det som är 

väsentligt just då. Barn nöjer sig inte med de svarta hålen i sin kunskapsiver. Det är inte helt 

enkelt att göra barn nöjda med sina frågeställningar, för vi vet inte exakt vad för slags bild 

barnet har i sina tankar. På frågor som; varför ska trädet ha vatten? kan vi ge en mängd olika 

förklaringar (ibid.). 

 

Konventions- (sedvane-) frågorna som visar på barns nyfikenhet på våra vanor och regler som 

finns i deras närhet, som t ex varför firar vi jul och varför får vi inte springa inne när vi får 

springa ute på förskolan? Osv. Även frågor om språket, stavning, grammatikregler och de 

olika materialens definitioner, varför heter det så? Varför heter det tyngdkraft osv.? (ibid.). 

 

Motivations- (drivkrafts-) frågorna handlar om hur vi beter oss och agerar i olika 

sammanhang och vilka avsikter vi har med ett visst handlande. Frågor som rör det 

känslomässiga i barnens vardag. Det finns inget krav på att ge ett korrekt svar men det finns 

krav på att barnen vill ha kontakt eller hjälp på något vis (ibid.). 

 

Bent Leicht Madsen(1999) gjorde en pilotundersökning ute på förskolor om barns frågor. Det 

framkom att barnen inte frågade så mycket som personalen trodde. Leicht Madsen menar att 

detta kan bero på personalens okunskap eftersom de gav entydiga svar som inte besvarade 

barnens frågor som till exempel. Varför har kaninen svans? Då pedagogen svarar; alla djur har 

svans. De flesta frågorna i denna studie hade denna enkla typ av svar.  

 

Jos Elstgeest (i Harlen, 1996) menar att det är viktigt att vi ställer rätt frågor vid rätt tillfälle. 

Han delar upp frågor i improduktiva- och produktiva frågor. Vad är det då för skillnad mellan 

improduktiva- och produktiva frågor? Jo, improduktiva frågor är sådana frågor som endast 

kräver ett svar av typen ja eller nej. Ofta känner sig barnen maktlösa inför sådana frågor och 

de känner att de måste ange ett korrekt svar till den som frågar. Produktiva frågor, som är att 

föredra, är frågor som gör att barnen får tänka till och testa sina förkunskaper mot det nya 

(ibid.) Åkerblom (1991) anser att det är viktigt att skapa en dialog med barnen på deras nivå. 

Använder vi en produktiv dialog kan vi tillsammans med barnen tydliggöra den 

naturvetenskapliga inlärningen på ett lustfyllt sätt (Harlen, 2008; Leicht Madsen, 1999; 

Åkerblom, 1991). Produktiva frågor är frågor som stimulerar till en produktiv handling, frågor 

som Vad tror du om…? Vad händer om..? Om du var en … hur skulle du då göra? (Harlen, 

2008). 

 

Alla författare jag refererar till i denna rapport är eniga om att det är viktigt att arbeta med 

ekologi och natur i förskola och skola. Skolverket vill se en kunskapsbildning om hållbar 

utveckling från förskolan till de högre utbildningarna, det ska finnas en röd tråd genom hela 
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utbildningssystemet och att detta lärande ska ske tvärs över ämnesgränserna (Skolverket, 

2003, 02:694).  

 

 

1.3 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om det är möjligt att arbeta med ekologiska frågor i 

förskolan. För att barnen ska få en förståelse för det komplexa begreppet hållbar utveckling, 

måste vi tidigt integrera barnen i naturens värld på ett begripligt och lustfyllt sätt. Syftet med 

arbetsmaterialet är att påvisa att det inte är så krångligt som det låter att arbeta med 

ekologiska frågor. 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1. Hur kan man arbeta med ekologiska frågor i förskolan? 

2. Anser personalen att det går att arbeta med ekologiska frågor i förskolan? 

 

2 METOD 

2.1 Urval 

För att studera om det går att arbeta med ekologiska frågor i förskolan valde jag ut två 

förskolor i min hemkommun, en kommunal förskola och en föräldradriven kooperativ 

förskola. På förskola K (kommunal) var alla tjugofyra barnen fem år och på förskola F 

(kooperativ) är det åtta fyraåringar. Jag valde dessa förskolor på grund av att jag brukar 

vikariera hos dem och ansåg att det skulle underlätta mitt arbete, genom att barnen känner 

igen mig och kan vara trygga i min närvaro. Båda förskolorna ligger i en mindre ort, den 

kommunala är centralt belägen medan föräldrakooperativet ligger på landsbygden.  

 

Arbetsmaterialet testades under en vecka på vardera förskola. Det är ett stort arbetsmaterial 

och att testa hela arbetsmaterialet fanns det inte tid till, därför valde jag en vecka för att prova 

på olika delar av arbetsmaterialet. Barnen på förskola K delades upp i två grupper, vilket 

delvis var på grund av att alla skulle få chansen att vara med under arbetet. På förskola F var 

barngruppen åtta barn och det var en lagom stor arbetsgrupp, så där valde jag att ha alla i en 

grupp. Jag planerade att intervjua barnen när arbetet var klart. En enkät delades ut till 

pedagogerna på båda förskolorna och till alla avdelningar. Den kommunala består av fyra 

avdelningar med tretton pedagoger, föräldrakooperativa förskolan består av tre avdelningar 

och åtta pedagoger och därför delades tjugoen enkäter ut. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

Jag testade delar av arbetsmaterialet på två förskolor under en vecka på vardera förskolan för 

att se om det fungerade i verkligheten. Jag valde också att intervjua barnen på båda 

förskolorna för att få reda på lite mer om vad de tycker och tänker om djur, natur och miljö. 

Jag var även intresserad av att undersöka om barnen var intresserade av att arbeta på ett 

djupare plan, som till exempel fågelekologi. Jag använde mig av en kvalitativ intervjumetod 

med fyra huvudfrågor. Barnen fick själva styra underfrågorna. Att använda sig av denna 

metod är att föredra när man vill ha uttömmande svar och för att få reda på vad just den 

personen tycker om ett större begrepp (Johansson & Svedner, 2006). Efter varje intervju 

renskrev jag vad som sagts för att inte tappa bort mig och blanda ihop intervjuerna. Jag 

använde mig även av en enkät som delades ut på de två förskolorna jag var. Syftet med 
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enkäterna var att ta reda på om det finns ett intresse hos pedagoger att arbeta med ekologiska 

frågor i förskolan.  

 

2.3 Procedur 

Arbetsmaterialet 

Jag startade detta arbete med att utforma arbetsmaterialet om fågelekologi. En tankekarta 

gjordes över de olika momenten, flyttfåglar, vinterfåglar och vårfåglar. Med hjälp av 

tankekartorna hämtade jag övergripande information i litteraturen om de viktigaste bitarna om 

fåglarnas livsvillkor. Vidare sökte jag på internet efter sagor, lekar och andra tips som var 

användbart att arbeta med ute på förskolor.  

 

När jag planerade in de olika stegen, utgick jag lite från Edgar Dales erfarenhetskon (se sid 6), 

där varje moment i arbetet startar med en diskussion med barnen. För att kunna ta reda på vad 

de kan och utifrån det, starta arbetet utifrån vad barnen kan och inte kan.  Därefter har jag valt 

ut att läsa saga, titta på film och att pyssla med fåglar. I dessa moment får barnen förankra sin 

kunskap de har och på ett lustfyllt sätt leka fram och testa sina kunskaper mot de nya barnen 

ska ta in. Avslutande moment är att studera fåglar i verkligheten och att leka olika fågellekar. 

Att få uppleva fåglarna i verkligheten uppmuntrar barnen till nyfikenhet och att ställa frågor 

till oss pedagoger. I leken får de prova på att vara fågel och få en inblick i deras liv. Vilket 

förstärker lärandet. 

 

Arbetet med fågelekologi på förskolorna 

Inför testet av arbetsmaterialet kontaktade jag båda förskolorna och frågade om jag fick vara 

hos dem under en vecka, för att testa materialet. Vi planerade in vilken vecka jag skulle 

komma och arbeta hos respektive förskola. Jag delade upp olika delar av arbetsmaterialet så 

jag skulle genomföra ett eller två moment varje dag. De sex momenten som jag arbetade med 

var; allmän diskussion om fåglar, vart fåglarna flyttar, fågelpyssel, fågelspaning, fågellek och 

att göra fågelmat. När jag lade upp planeringen så planerade jag utifrån Edgar Dales 

erfarenhetskon (Johansson & Neiglick Karlsson, 1990). Jag hade dock tillgång till att studera 

fåglar live, men valde att börja högst upp i Dales kon (se s.6) för att se om det hade någon 

betydelse för barnens lärande. 

 

Förskola K ligger ett stenkast från en större sjö, som barn och pedagoger besöker en gång i 

veckan och där samlas det stora flockar av kanadagäss, svanar och andra sjöfåglar. Förskola F 

ligger ute på landet med åkrar runtom och med många småsjöar på inte alltför långt avstånd. 

Där samlas tranor, kanadagäss m.fl. för att mumsa på spillsäd och övernatta i dessa småsjöar. 

Båda förskolorna har stora möjligheter att studera flyttfåglar i sin närhet, vilket underlättar 

undervisningen om dem.  

 

På förskola F läste jag en saga under hela veckan, på lunchvilan. Det var en önskan från 

pedagogen, eftersom de höll på träna på att sitta still och lyssna. Jag valde ut sagan om 

kråkungen Kras (Vindal Halvorsen & Mogstad Tveit, 1993). Den handlar om en kråkunge 

som kommer bort från sin familj, men hamnar i en annorlunda tall, vänskapens tall. Där får 

Kras hjälp av en ekorre att klara av livets strapatser under alla årstider. Valet av sagan hängde 

också ihop med pedagogens arbete om just vänskap.  

 

Jag började mitt arbete på förskola K, och var där en vecka. Jag planerade in i vilken ordning 

jag skulle arbeta med de olika momenten, diskussion om fåglar, prata om flyttfåglar, 

pysseldag, fågelspaning, leka fågellekar och göra fågelmat som det sista momentet. Jag lade 

upp ungefär samma planering på förskola F men med några ändringar. På förskola K var 

arbetet med att placera ut fåglarna på världskartan svårt för barnen att greppa, så inför 
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planeringen på förskola F tog jag bort den delen. Jag kommer nu att redogöra för varje 

moment av mitt test av arbetsmaterialet i en sammanfattning över båda förskolorna under 

respektive moment. 

 

Moment 1-2 diskussion och flyttfåglar: I detta moment ingår den allmänna diskussionen om 

fåglar, med båda förskolorna. Mitt mål med denna diskussion var att ta reda på vad barnen 

visste om flyttfåglar och tillsammans med dem diskutera varför fåglar flyttar till olika 

vinterkvarter. Jag samlade ihop barnen och jag började med att be dem att berätta för mig vad 

de visste om fåglar. En helt öppen fråga där de fritt fick plocka vad de ville. När alla barnen 

fått sagt sitt, ställde jag nästa fråga, och det var; Varför tror ni fåglar flyttar? Olika förslag dök 

upp och tillsammans försökte vi komma fram till hur det var. Vi diskuterade också 

vinterfåglarna och jämförde flyttfåglarna med vinterfåglarna för att få svar på våra frågor. Det 

märktes att barnen tyckte detta var intressant och roligt. Det var barnen själva som kom på hur 

det var under denna diskussion, varför vissa fåglar väljer att flytta och andra att stanna och 

kämpa i kylan. På förskola K hade jag planerat att läsa en saga om flyttfågeln Kiiris. Efter att 

vi diskuterat sagan och barnen fått sagt det som de ville diskutera om sagan skulle vi placera 

ut valda arter på världskartan för att titta lite närmare på vart olika arter flyttar (se 

arbetsmaterial om flyttfåglar bilaga 4). Mitt mål med denna del av arbetet var att belysa 

flyttfåglarnas problematik vid flyttning och påvisa hur långt de flyger till sina vinterkvarter. 

Barnen fick själva välja ut vilken fågel de ville placera ut. Jag visade vart fåglarna flyttade 

och gjorde barnen uppmärksamma på hur långt ifrån Sverige det landet låg. 

 

Moment 3 pyssel: Målet med fågelpyssel var att barnen på ett roligt och lustfyllt sätt skulle 

bli nyfikna på fåglar och lära sig vad olika arter heter. På förskola K gjorde vi duvor som blev 

huvudtemat på pysseldagen. Vi pedagoger hjälpte till att rita av och klippa till mallar för de 

barn som hade svårt för det. Barnen ritade även egna fåglar, några ritade fritt ur fantasin och 

några tittade i fågelböcker och försökte rita av fåglarna. Dessa fåglar skulle sedan hängas upp 

i grenar och pinnar vi skulle plocka in på utflykten nästa dag. Några barn försökte sig på att 

göra en domherre av garn, men det blev för svårt så det blev inga domherrar. Barnen på 

förskola F gjorde fågelmasker, målade fåglar som jag hade ritat upp. Jag hade kalkerat av 

fåglar ur en fågelbok och kopierat upp och dessa fick barnen fylla i med valfria färger. Jag 

hade även kopierat fåglarna i färg om det var någon som var intresserad av att måla fåglarna i 

deras originalfärger. Fåglarna klipptes sedan ut och sattes upp i tv-rummet där de har en vägg 

som är motivmålad som en skog. Några barn gjorde även duvor som hängdes upp i hallen där 

ett riktigt träd står, en torkad stam med ditsatta grenar. 

 

Moment 4 fågelspaning: Målet med fågelspaningen var att barnen skulle få uppleva fåglarna 

i verkligheten och att barnens nyfikenhet skulle väckas. På förskola K hade jag planerat att vi 

skulle gå till sjön som ligger alldeles brevid förskolan och till den angränsande skogen för att 

spana på fåglar. Barnen skulle också få plocka med sig grenar och kvistar som vi skulle hänga 

upp fåglarna som vi gjort på pysseldagen. På förskola F planerade jag en promenad hem till 

mig, eftersom jag bor på bara tio minuters gångavstånd från förskolan. Vi skulle spana efter 

fåglar under promenaden och hemma hos mig skulle vi äta matsäcken inne och spana på 

fåglar vid mitt fågelbord. Tanken var att vi skulle se de arter vi pratat om under veckan. 

 

Moment 5 fågellek: På förskola K hade jag planerat in att vi skulle leka svartmes och talgoxe 

som en avslutande del på utflykten. Målet med leken var att barnen skulle få insikt i hur 

arbetsamt det är att vara fågel. På förskola F planerade jag tillsammans med pedagogen att vi 

skulle ta leken samma dag som de hade rörelse på schemat. Jag hade tidigare på morgonen 

varit till ett skogsområde och märkt ut några träd med plastband. Lekområdet var då 

begränsad mellan dessa träd. När leken skulle börja så fick barnen dra lott om vilken fågel de 

skulle vara. Jag hade tagit med mig några svarta och gula påskfjädrar, där de svarta fjädrarna 
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var symbol för nötväckorna och de gula för talgoxen, jag döpte om leken genom barnens 

intresse för nötväckan. Jag gjorde en snabb genomgång med barnen om vinterfåglarnas olika 

strategier för överlevnad. Talgoxarna fick ställa sig på en höjd, så att de hade full koll på 

lekområdet. Nötväckorna fick ta en tändsticka i taget och springa och gömma medan 

talgoxarna höll stenhård koll på vart gömmorna tog vägen. Jag avgjorde själv när det var dags 

för nötväckorna att sluta gömma mat. Talgoxarna väntade ivrigt på att få ta sig ut på arenan 

för att hitta alla tändstickor. När det var klart bytte barnen fjädrar med varandra och det var 

dags för nästa rond, även här avgjorde jag när det var dags att sluta gömma och börja leta. 

 

Moment 6 fågelmat: Målet med att göra fågelmaten var dels att barnen skulle få göra något 

konkret att ta med sig hem, för att hålla intresset uppe för fåglarna, och dels för att belysa att 

vi människor kan hjälpa fåglarna på ett enkelt sätt, genom att mata dem. På förskola K 

samlade jag barnen vid ett bord och berättade hur vi skulle göra och visade hur kokosfettet 

såg ut när det var kallt. Under tiden vi hade kokosfettet på smältning i vattenbad diskuterade 

vi vinterfåglarna, hur de överlever, skaffar mat och varför fett är bra för fåglarna. Eftersom 

pedagogerna fokuserade mycket på matematik i arbetet med barnen på förskola B tyckte jag 

att detta passade även när vi skulle göra fågelmat. 

Barnen fick i upgift att skära upp hundra gram kokosfett vardera och mäta upp två deciliter 

fågelfrön som sedan blandades i det smälta kokosfettet. Jag hann även med att diskutera och 

friska upp barnens minne om hur det var med vinterfåglarna och deras mat.  Alla barnen på 

båda förskolorna fick själva ösa upp den färdigblandade fågelmaten i plastmuggar och klippa 

snören som vi lagt i muggarna innan vi hällde i blandningen. De barn som ville fick skriva 

sina namn själva på muggarna och vi pedagoger skrev åt dem som inte kunde eller hade lust. 

Vi placerade sedan muggarna i kylskåpet för stelning. 

 

Intervjuer med barnen 

Samma dag jag började arbeta med arbetsmaterialet på förskolorna delades breven ut till 

föräldrarna om tillåtelse att deras barn fick vara med i intervjun (se bilaga 1). Påskrifterna 

samlades in under samma vecka jag var på förskolorna. När jag intervjuade barnen var jag 

lyhördför om de kände sig obekväma med frågorna och om någon inte ville vara med så 

behövde de inte det. På förskola K är det svårt att gå undan för att intervjua i lugn och ro på 

grund av lokalernas utformning. Barnen fick bestämma var de ville sitta under intervjuerna.  

Tanken med det var att de skulle få känna sig trygga under intervjun. På förskola F använde 

jag samma procedur som ovan, men här skedde intervjuerna i ett enskilt rum i lugn och ro 

med barnen. Jag ställde frågorna i den ordning som de kommer (se bilaga 3) och beroende på 

vad jag fick till svar, frågade jag vidare om det behövdes. När jag samlat in alla intervjuer 

kategoriserade jag svaren under varje huvudfråga. De kategorier jag fick fram var; under 

Natur; skogen, leka, blocka bär och vara ute, under miljö; hört ordet men kom inte på något, 

svarade inte och aldrig hört ordet. Om arbetet; roligt, intressant och tråkigt. Om att arbeta 

vidare; vill inte och vill. 

 

Enkäterna 

Enkätformulären hade jag gjort på datorn. Jag delade personligen ut dem till varje avdelning. 

Enkäterna fick pedagogerna lägga i ett kuvert och klistra igen, för att anonymiteten skulle 

vara säkrad. Efter att jag samlade in dem, blandade jag kuverten för att jag inte skulle kunna 

se från vilken förskola svaren kom ifrån. Jag informerade de närvarande pedagogerna 

muntligt om att det var frivilligt att svara på enkäten och att jag skulle blanda alla kuvert från 

båda förskolorna innan jag öppnade dem för analys. Till de pedagoger som inte var 

närvarande, tre stycken, lovade de andra att förmedla den informationen. När jag samlat in 

enkäterna blandade jag kuverten så att jag inte kunde lista ut från vilken avdelning de kom. 

Jag sorterade dem först i dem som var barnskötare och förskollärare. Jag räknade sedan 
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antalet svar på varje fråga och sammanställde allt på ett tomt enkätformulär. Några tillägg 

hade jag fått som jag också samlade ihop så jag hade alla data på samma papper. 

2.4 Analysmetoder 

För analyserande av barnintervjuerna har jag använt mig av den fenomenografiska ansatsen 

(Marton & Booth, 2000), för att synliggöra hur varje individ tänker inom samma område. 

Efter insamlandet av intervjuerna kategoriserade jag svaren jag fick. Enkäten bestod av tre 

huvudfrågor angående att arbeta med ekologiska frågor i förskolan. Någon större analys har 

därför inte gjorts utan tanken var att se om det finns intresse hos pedagogerna att arbeta med 

ekologiska frågor. En sammanställning gjordes över hur många som var positiva respektive 

negativa inför ett sådant arbete. Johansson & Svedner (2006) beskriver att enkäter inte är att 

föredra vid enklare studier, genom att de är komplicerade och kräver noggrann analys för att 

ge ett bra resultat.  

 

3 RESULTAT 

3.1 Hur kan man arbeta med ekologiska frågor i förskolan? 

Här kommer jag att sammanfatta resultatet av arbetsmaterialet jag testade på båda 

förskolorna. Jag benämner, som tidigare, den kommunala förskolan med K och 

föräldrakooperativet med F. 

 

Resultat från arbetsmaterialet 

Moment 1 Diskussion: Jag valde att planera efter Dales kon (se s.6) och vände på ordningen 

för att se om det hade någon betydelse för barnens lärande. Jag kunde inte se i detta arbeta att 

det var några problem med att börja i den ordningen. Under det första passet jag hade på 

förskola K och F diskuterade vi varför vissa fåglar flyttar och varför vissa fåglar väljer att 

stanna. Barnen fick börja med att berätta vad de själva ville berätta om just flyttfåglar. Många 

av barnen berättade att de hade sett flyttfåglar och hur de sett dem flyga i stora flockar osv. 

Anledningen till att flyttfåglarna flyttar var alla barnen överens om: nämligen att det var för 

att de frös. Jag ställde frågor som fick barnen att börja fundera om det verkligen var kylan 

som var huvudorsaken till flytten, till exempel vad tror ni att fåglarna äter? Och vart tar den 

maten vägen när det blir höst och kallt? Några barn lade pannorna i djupa veck medan många 

svarade att de åt maskar och någon nämnde insekter. Vart dessa tog vägen på hösten fanns det 

lite olika svar på, någon svarade att maskarna kröp så långt ner i marken, dit det inte var kallt, 

några trodde att djuren också flyttade och några sa att de dog. Dessa svar fick jag från båda 

förskolorna. Jag frågade också vidare på de svaren jag fick att fåglarna frös, hur det då var 

med fåglarna som stannar i Sverige under vintern, fryser inte de då? Det var ett barn som 

svarade; ”dessa fåglar har en annan päls, lite burrigare än de andra”, och visade med hela 

kroppen, kröp ihop och burrade sig med uppdragna axlar.  

 

Moment 2 flyttfåglar: På förskola K började jag passet med att läsa en saga, Kiiris långa 

resa under solen (Borg, 1968). Vi får följa silvertärnan Kiiris resa från det att han kläcks till 

den långa resan inför vintern.  Efter sagan var det många som tyckte synd om Kiiri och att det 

måste vara jobbigt att vara fågel. Sagan var både spännande och fascinerade för några i 

gruppen. När jag läst klart fick barnen diskutera sagan. Därefter placerade vi ut flyttfåglar på 

kartan, barnen fick en och en komma fram och placera ut fåglarna på respektive vinterort. 

Barnen visade stort intresse för att få placera ut fåglarna på kartan. Att förstå själva flytten och 

se den problematiken flyttfåglar utsätts för, fick jag indikationer om att det var för svårt, 
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barnen började skruva sig och prata om annat, så jag avbröt den diskussionen och de fick gå 

och leka istället. Barnen kom dock tillbaka och ville titta på just ”sin” fågel de hade placerat 

ut.  

 

Moment 3 pyssel: Att göra fåglar var roligt och givande på båda förskolorna och det syntes 

att barnen trivdes med detta arbete. De fågelarter jag hade med mig på bild och laminerat in 

var följande arter; större hackspett, nötväcka, talgoxe, och blåmes. Vi färglade fåglar, gjorde 

duvor och fågelmasker. Många diskussioner om de olika arterna kom upp, till exempel att den 

större hackspetten hackade för att komma åt mat visste alla barnen, för det hade mamma eller 

pappa berättat för dem. Om nötväckan berättade jag att när jag var liten så kallade jag den för 

banditfågeln, på grund av den svarta masken den hade och såg ut lite som björnligan i Kalle 

Anka. Detta tyckte barnen var jättefestligt och började själv namnge den som banditen. Jag 

berättade i samma veva att nötväckan var en fågel som hamstrade mat på vintern och kunde 

tömma ett fågelbord ganska snabbt. Barnen tyckte att det var ännu roligare att vi kallade den 

för banditen, som ett barn uttryckte sig ”man kan ju säga att den rånar då, hihi”. Barnen 

hade överlag svårt att komma ihåg namnen på fåglarna. På förskola F hittade de på egna namn 

eller andra ord för att tala om för mig vilken fågel de menade till exempel blåmesen fick 

namnet Sverigefågeln och talgoxen den med det knasiga namnet, hackspetten hade alla barnen 

koll på att den hette just hackspett. På förskola K kom det inga sådana liknelser, de valde att 

visa bilderna för mig när de ville veta vilken art det var.  

 

Moment 4 fågelspaning: Båda förskolorna har en dag i veckan då de har inplanerad utflykt. 

Jag hade planerat att vi skulle spana på fåglar och leka en fågellek. På förskola K fick jag 

personliga förhinder att vara med på utflykten. Pedagogerna skulle fixa fågelspaningen och 

leken utan mig och rapportera till mig senare under dagen, då jag var tillbaka på förskolan. 

Tyvärr så var vädrets makter emot dem denna dag, så utflykten och leken ställdes in. Planen 

med utflykten var också att ta in grenar och kvistar som vi skulle använda till att hänga upp 

fåglarna som barnen gjort. En av pedagogerna gick själv ut och hämtade in en större kvist som 

barnen hängde upp sina alster i. När jag dök upp på eftermiddagen kom två barn lyckligt 

springande och berättade ivrigt om deras fågelträd. På förskola F hade vi inte problem med 

vädret, snarare tvärtom. Vi tog en promenad hem till mig för att spana in mina vinterfåglar jag 

matar. Tidigare i veckan, under diskussionen om banditfågeln, undrade alla barnen om jag 

hade den hemma och det hade jag. Barnen var väldigt ivriga på att få se den, de såg 

förväntansfullt fram emot det. På promenaden tittade vi på kråkor, kajor, måsar och några 

småfåglar som vi inte kunde artbestämma i flykten. Att vädret var fint gjorde inte vår 

fågelspaning enklare, normalt har jag minst ett 60-tal fåglar vid fågelbordet, i dag var det bara 

ett tiotal fåglar som kom till fågelbordet, och för att göra det ännu svårare så dök inte 

banditfågeln upp medan vi satt inne och mumsade på matsäcken. Barnen var dock nöjda med 

att ha fått se blåmesen och talgoxen på nära håll. När det var dags att gå tillbaka så gjorde jag 

ett sista försök att se fåglar på nära håll, jag bad alla barn, sex till antalet, att ställa sig vid 

staketet och vara alldeles tysta. Vi stod nu ca tre meter från fågelbordet och som en skänk från 

ovan kommer banditfågeln och sätter sig och tittar på oss i ca en minut innan den flyger iväg. 

Alla barnen hoppade av glädje över att ha fått se den.  

 

Moment 5 fågellek: På förskola F hade pedagogen inplanerat rörelser och varje vecka fick ett 

barn bestämma vad de skulle göra, så skedde även denna dag. Efter den aktiviteten gick vi till 

ett skogsområde där jag tidigare märkt ut lekområdet för fågelleken vi skulle leka. I mitt 

arbetsmaterial heter leken svartmes och talgoxe, och jag döpte sedan om den till nötväckan 

och talgoxen, genom att nötväckan hade fångat barnens intresse. Jag hade märkt ut området 

med att knyta plastband runt några träd. Halva gruppen skulle vara nötväcka och den andra 

talgoxe, nu ville alla vara banditfågeln, så för rättvisans skull hade jag med mig gula och 

svarta fjädrar som barnen fick dra. Talgoxarna fick ställa sig på en sten för att få bra överblick 
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när nötveckorna sprang och gömde tändstickor, som symboliserade frön. Barnen sprang för 

glatta livet och såg ut att ha det riktigt roligt. Efter några rundor var barnen trötta och 

orkeslösa. Jag berättade då att till exempel nötväckan kan lägga upp emot hundra matförråd 

på en dag och jag tror alla barnen tappade hakan och insåg att det nog var jobbigt att vara 

fågel. Jag knöt ihop detta med att de skulle tänka sig hur jobbigt och hur mycket energi en 

fågel gör av med för att få ihop dagsransonen av mat. Det var trötta och nöjda barn som 

promenerade tillbaka till förskolan för att göra som fåglarna - fylla på matreserverna, det var 

dags för lunch. Innan vi satte oss till bords hann jag tejpa upp hundra tändstickor på en lång 

tejpremsa som jag sedan visade barnen. Jag ville visuellt visa hur mycket hundra matförråd 

var som då till exempel nötväckan fixade på en dag.  

 

Moment 6 fågelmat: På förskola K gjorde vi fågelmat och under tiden diskuterade vi varför 

det var bra att stödmata fåglarna, varför de måste ha fet mat för att överleva de kalla nätterna 

och att det fanns fåglar som hamstrade och de som utnyttjade dessa matförråd. Barnen 

lyssnade spänt på när jag berättade om vinterfåglarnas kamp om överlevnad. När jag frågade 

barnen hur de trodde fåglarna höll värmen svarade nästan alla att de tog skydd någonstans och 

att de kurade ihop sig med varandra. När fågelmaten var blandad och ihälld i muggar var 

barnen noga med att deras namn skulle stå på deras muggar innan vi ställde dem i kylskåpet 

för att stelna. Under den närmaste timmen kom barnen och ville titta på sina muggar för att se 

om de hade blivit klara. På förskola F hade vi redan tidigare pratat om varför det var bra att 

stödmata fåglarna och varför de behövde äta mycket under den kalla perioden för sin 

överlevnad. När jag planerade fågelmatmomenten tillsammans med pedagogerna bestämde vi 

att vi skulle belysa matematiken samtidigt. Barnen fick skära hundra gram kokosfett vardera, 

när det hade smält fick de blanda i två deciliter fågelfrön vardera och röra om. Under 

processen frågade jag varför fåglarna behövde mat osv. Alla barn hade snappat upp det vi 

pratat om tidigare. Barnen på förskola F var lika ivriga att fågelmaten skulle bli klar som de 

på förskola K.  

 

3.2 Anser personalen att det går att arbeta med ekologiska frågor i 

förskolan? 

Här kommer jag att sammanfatta resultatet av enkätsvaren som jag samlat in från 

pedagogerna. Jag fick in tretton enkäter av tjugoen utdelade. 

När jag sammanställt svaren från enkäterna så blev resultatet på frågorna följande: 

1. I vilken utsträckning tycker du det är viktigt att lära barn om djur och natur ur 

ekologisk vinkling? Elva pedagoger svarade att de tyckte det var mycket viktigt. En 

pedagog tyckte det var mindre viktigt och en ansåg att det var av liten vikt. Några 

tillägg jag fick under denna fråga var; Det är vår skyldighet, genom att det står i lpfö-

98, Att det är viktigt att ta hand om vår fina natur genom att det är barnens framtid och 

vad vill vi att de ska leva i för värld? 

2. Ekologi är ett stort ämne. Tror du att det är möjligt att arbeta med ekologiska frågor 

om det finns bra arbetsmaterial att tillgå? Elva pedagoger svarade ja och två 

pedagoger vet inte. Tilläggen under denna fråga lyder; det var två pedagoger som 

tyckte det var bra med ett arbetsmaterial, men med en önskan att det inte skulle vara 

ett material som man behövde följa till punkt och pricka, utan mer med ren fakta och 

tips på lekar och pyssel. För att kunna plocka lite vad som passar in i barngruppen och 

efter varje individs kunskapsnivå. Några uttryckte den situation som råder på 

förskolorna idag med stora barngrupper och att det var något som försvårade ett sådant 

arbete. Men de belyser även hur viktigt det är och att det är när barnen är små som de 
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har lätt för att lära och är nyfikna. Någon ville se mer ekologisk hållning i hela 

verksamheten till exempel ekologisk mat.  

3. Är du personligen intresserad av att arbeta med ekologiska frågor om det finns bra 

arbetsmaterial att tillgå? Elva av tretton pedagoger svarade ja på denna fråga, de som 

var tveksamma till att arbeta med ekologiska frågor ansåg att de inte kunde ämnet, att 

det var svårt och önskade sig mer kunskap i form av utbildning. 

3.3 Är barnen intresserade av att veta mer detaljerat om djur och natur? 

Resultatet av barnintervjuer kommer jag att sammanfatta under de huvudfrågor jag använde 

mig av under intervjuerna. Jag intervjuade femton barn av trettiotvå. Jag intervjuade de barn 

vars föräldrar hade gett mig tillåtelse. Har barnet visat tecken på obekvämlighet inför 

intervjun har jag avbrutit den. Inget barn har blivit tvingat att ställa upp i intervjun, jag har 

frågat varje barn om de vill att jag ställer några frågor till dem. Det var bara två stycken som 

inte ville bli intervjuade, de andra tyckte det var roligt. 

1. Om jag säger ordet natur, vad tänker du på då? 

Sex av barnen förknippade ordet natur till skogen, träden, fåglarna levde där och det växte 

blommor och man kunde se fjärilar. Tre av barnen berättade att de brukar plocka bär och 

svamp med mormor eller farmor i naturen. Tre av barnen tyckte om att leka i skogen, med allt 

möjligt. Ett av barnet hade lite svårt för denna huvudfråga så jag ändrade lite på frågan och 

frågade om han brukar leka i naturen? Svaret jag får är; ”Jag har ju precis varit ute och lekt! 

Det är ju natur här ute, vet du inte det!” Ja, som man frågar får man svar.  

 

2. Vad tänker du på om jag säger ordet miljö? 

Detta var en svår fråga för alla barnen, antingen ville de inte svara eller så sa de att de hört 

och kände igen ordet men kunde inte komma på något. Jag själv kände att det var en alltför 

svår fråga, så jag ägnade ingen större kraft på att fråga vidare under denna. Jag såg på barnen 

att det inte var läge att göra det. 

 

3. Fågelarbetet vi har arbetat med, vad tycker du om det? 

Det var sju barn som tyckte det var jätteroligt att arbeta med fåglarna och åtta tyckte det var 

intressant att få lära sig om fåglarna. Några var ivriga att berätta om olika fåglar de sett och 

om maten som vi gjorde som fåglarna faktiskt tycktes gilla, ja de var nog lite stolta över sin 

egen hemmagjorda fågelmat.  

 

4. Skulle du vara intresserad av att jobba vidare med fåglarna och utforska deras liv? 

Fyra av barnen var inte alls intresserad av att jobba vidare, de hade ju fått reda på allt, tyckte 

de. De övriga elva svarade att de gladeligen ville arbeta vidare med fåglarna. Jag frågade om 

det var något speciellt de ville veta mera om. Det var tre som hade blivit nyfikna på 

flyttfåglarna. Detta var lite roligt för det var barnen på förskola K som hade blivit nyfikna på 

flyttfåglarna och jag som tyckte att det arbetet kändes svårt, men tydligen hade det väckts 

några nyfikna tankar om flyttfåglarna ändå. Andra önskemål var allmänna om hur fåglar bor 

och lever och hur flickfåglar får barn. 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Undersökningens syfte var att ta reda på om det går att arbeta med ekologiska frågor i 

förskolan. Efter de undersökningar jag gjort, testet med arbetsmaterialet ren praktiskt, 
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intervjuerna med barnen och enkätundersökningen av pedagogerna så kan jag dra slutsatsen 

att det är fullt möjligt att arbeta med ekologiska frågor i förskolan. Barnen visade stort 

intresse under arbetet och det framkom även i intervjuerna att barnen var intresserade av att 

arbeta med fåglar. Av pedagogerna var det bara två som var tveksamma till om det gick att 

arbeta på detta sätt och det grundade sig i okunskap inom området ekologi. Att då kunna 

förmedla ett enkelt sätt att arbeta med ekologiska frågor, som mitt arbetsmaterial om 

fågelekologi, kan stärka de som tycker att detta med ekologi är svårgreppat. Således kan man 

som enskild individ göra stor nytta för det framtida lärandet och en stor insats för miljön och 

den hållbara utvecklingen. 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Min huvudfråga i rapporten lyder; Hur kan man arbeta med ekologiska frågor i förskolan? 

Arbetsmaterialet jag tagit fram handlar om fåglarnas ekologi. Resultatet jag fått ut av att testa 

det i två barngrupper anser jag vara trovärdigt, även om det skulle vara något annat ämne än 

fåglar. Upplägget gjorde barnen delaktiga, de fick arbeta praktiskt samt att uppleva fåglarna 

ute i naturen. Jag tror att det är fullt möjligt även med andra områden i vår natur. Jag anser att 

validiteten är relativ hög på undersökningen. Att arbetet med materialet skilde sig lite från 

förskola K och F tror jag inte hade någon större inverkan på resultatet. 

 

Intervjuerna med barnen är en liten knivigare fråga om den är helt tillförlitlig. Jag upplevde 

själv intervjuerna på förskola K som stressande och att det var svårt för mig och barnen att 

fokusera på frågorna. Av resultaten att döma från båda förskolorna så skilde sig inte svaren åt 

från barnen som intervjuades med lekande barn runt sig mot dem som intervjuades i lugn och 

ro i ett enskilt rum. De två första frågorna om natur och miljö, kändes som jag hade tagit i och 

ställt för svåra frågor, även om jag försökte diskutera dessa frågor med barnen, kändes det 

som de gav upp frågan när de inte genast förstod den. Detta gör att intervjuerna får låg 

reliabilitet. Det kan ju dock vara så att vi pedagoger inte använder de begreppen när vi pratar 

med barnen och att de rent av inte vet vad de orden innebär och då kan jag tycka att intervjun 

har en viss reliabilitet. 

 

Enkäten jag delade ut har lite lägre reliabilitet och validitet. Enkäten gavs ut enbart till 

pedagogerna på de två förskolor jag var på. Hade jag varit lite mer förutseende hade jag 

kunnat mejla ut enkäten till fler förskolor och till olika kommuner och då kanske fått en mer 

tillförlitlig undersökning.  

 

4.3 Teoretisk tolkning   

I inledningen skrev jag om min vision om att arbeta på ett djupare plan när det gällde djur och 

natur. Efter denna undersökning inser jag att jag är rätt ute i mina tankegångar om att arbeta 

ur ett ekologiskt synsätt för att få barnen att förstå helheten av vår natur och värna om den i 

framtiden. Barn i skolans värld ska få lära sig de grundläggande kunskaperna om natur och 

miljö, för att de ska få en förståelse för en hållbar utveckling i framtiden (Helldén 1994; 

Andersson, 2005). FN och UNESCO har framhållit att utbildning för hållbar utveckling ska 

ha högsta prioritet fram till 2014 (Björneloo, 2008). Våra barn i förskolan är ju nästa 

generations miljökämpar. Det är hög tid att vi inför ett ekologiskt synsätt redan i de tidigare 

åren för att ge barnen en bra grund för att utveckla sitt sätt att tänka om miljöfrågorna. 

 

I läroplanen står det klart och tydligt att vi ska lägga stor vikt på miljö- och naturfrågor ur ett 

ekologiskt förhållningssätt (Lpfö98). Frågan är hur ska vi gå till väga för att uppnå dessa mål? 

Vi har då en tydlig skyldighet att förmedla denna kunskap till våra barn. Orden ekologi, 
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miljöproblematik och hållbar utveckling är stora ord som är svårgreppbara för oss vuxna 

(Hjort 2003; Lagerholm, 1989; Leicht Madsen, 1999). Att vi har svårt att förstå sambanden i 

naturen gör det inte lättare för oss pedagoger att försöka undervisa våra barn om en hållbar 

utveckling. Själv tycker jag att de funderingar jag hade inför detta arbete med ekologiska 

frågor, gör det enklare att förstå sambanden i naturen. Genom att vi lär barnen om de små 

delarna i naturen, skapar vi en tankeprocess hos barnen som leder till en större förståelse av 

hur olika delar samverkar i naturen. Att bryta ner de ekologiska frågorna i mindre bitar gör det 

lättare för alla människor att ta till sig av innehållet och få en förståelse för hur allt hänger 

ihop. När vi vuxna kan ta till oss ett svårare begrepp, kan vi plocka ned de svåra begreppen 

och anpassa detta till våra barn och arbeta med det som finns i barnens vardag (Berggren, 

2009; Hjort, 2003; Lagerholm, 1989). Valet jag gjorde, att utarbeta ett arbetsmaterial om 

fågelekologi, grundade sig i just det att fåglar är lätta djur att studera, vilket underlättar 

arbetet.   

 

När jag testade delar av materialet med barnen, var det tydligt att de tyckte det var roligt och 

intressant. Barnen visade ett stort intresse när vi diskuterade olika delar och många 

fascinerades av fåglarnas slitsamma liv. Detta blev tydligt i arbetet med vinterfåglarna, dels då 

de fick leka nötväcka och talgoxe, där de fick kämpa för att få ihop mat för sin överlevnad och 

det blev ännu tydligare när jag visuellt tejpade upp hundra tändstickor på rad för att 

synliggöra antalet matförråd en fågel kan lägga upp under en dag. Helldén (1994) och 

Åkerblom (1991) menar att när barnen ska tillägna sig ett ämne och kunna arbeta 

framgångsrikt med olika ekologiska processer, är det viktigt att utgå från barnens eget 

tänkande, erfarenheter och upplevelser. I fågelleken där jag belyste hur jobbigt det måste vara 

att vara fågel och orka samla in alla frön, jag knöt ihop det med hur jobbigt barnen tyckte det 

var att gömma tändstickorna, detta moment blev en upplevelse för barnen. Visst det är inte 

helt rätt att jämföra barnens spring medfåglarnas slit, men det satte igång en tankeprocess hos 

barnen.  

 

På den korta tid jag testade materialet kom det inga frågor från barnen som var så svåra att jag 

inte kunde svara på dem. Författarna till boken ”Ekologi för små barn” menar att det är viktigt 

att vi vuxna är väl pålästa inför ett ämne så att vi kan svara barnen ordentligt när de ställer en 

fråga (Johansson & Neiglick Karlsson, 1990). Själv anser jag inte att man behöver vara det, 

visst det är som de säger att det ger barnen trygghet om pedagogen kan svar på frågan (ibid.). 

Det kan lika gärna stärka barnen om jag inte kan ge ett korrekt svar, utan att jag tillsammans 

med barnet kan diskutera fram ett svar eller att vi tillsammans söker svar i böcker och på 

internet. Då barnen samtidigt lär sig hur man finner kunskap. Då tror jag barnet växer och 

kanske kan få känslan av att ha löst problemet själv, detta gör även att barnet utvecklar sig i 

sitt sätt att tänka om en annan fråga dyker upp. 

 

Åkerblom (1991) menar att det är viktigt att skapa en dialog med barnen på deras nivå. Han 

menar också att detta blir ett lustfyllt sätt för barnen att lära sig om naturvetenskapen (ibid.). 

Detta kunde jag se i mitt arbete på förskolorna, där jag tillsammans med barnen ställde frågor 

så att vi tillsammans kunde lösa frågorna kring varför vissa fåglar väljer att flytta och andra 

att stanna. Jag kunde se att de kände sig stolta och duktiga när de kom fram till hur och varför 

fåglarna gjorde sina val. Jag använde mig av produktiva frågor när jag arbetade med barnen. 

Jos Elstgeest (i Harlen, 1996) menar att det är viktigt att vi ställer rätt frågor vid rätt tillfälle. 

Han poängterar vikten av att använda sig av produktiva frågor som gör att barnen får tänka till 

och få tid på sig att svara utifrån deras förkunskaper. Jag kunde se när jag ställde produktiva 

frågor till barnen hur de letade i minnet och i dialog med mig eller en kamrat försökte komma 

fram till ett svar. Leicht Madsen (1999) menar att ett barn oftast inte kräver ett korrekt svar 

utan nöjer sig med att diskutera frågan. Detta fick jag bekräftat i mitt arbete med barnen, det 
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kunde hända att jag inte hade ett direkt svar och vi diskuterade runt problematiken, utan att 

finna ett korrekt svar, men barnen var nöjda utan det korrekta svaret på frågan.  

 

Leicht Madsen poängterar också hur viktigt det är att inte lämna barnen med en obesvarad 

eller odiskuterad fråga, barnen hamnar då i, som han kallar det, en kunskapskris. Det han 

menar med det är att barnet fastnar i sin tanke och kommer inte vidare i sina tankegångar. 

Diskuterar du däremot med barnet om problemet väcker du en tankeprocess hos barnet och 

barnet kan gå vidare i sin tankevärld (ibid.), och vi vill väl att våra barn ska bli självgående 

varelser som kan fatta rätt beslut. Precis som att börja i en småskalig inlärning om ekologins 

grunder, ska vi lägga en grund för barns tankevärld och vägleda dem i deras livslånga lärande, 

som vi i förskolan ska lägga grunden för. Leicht Madsen(1999) gjorde en pilotundersökning 

ute på förskolor om barns frågor. Det framkom att barnen inte frågade så mycket som 

personalen trodde. Han menar att detta kan bero på personalens okunskap, då de gav entydiga 

svar som inte besvarade barns frågor som till exempel, Varför har kaninen svans? Då 

pedagogen svarar; alla djur har svans. De flesta frågorna i denna studie hade denna enkla typ 

av svar. Det jag kan tycka är då att det är klart att barnen inte ställer frågor, de får ju inga svar 

på dem. Jag tror dock att dessa svar även är vanliga idag. Om det beror på okunskap eller 

ointresse för barns lärande kan jag inte få fram, men jag själv tycker det är tragiskt. Vi 

pedagoger ska ta vara på barns nyfikenhet och viljan att lära sig saker. Leicht Madsen kunde 

även se att barnen i undersökningen ställde sina frågor när de kände sig trygga i den vuxnes 

sällskap och när det var lugnt omkring barnen. I dagens förskolor med indragningar som får 

till följd att pedagogerna blir färre och barngrupperna större, kan enligt honom leda till att 

barn helt slutar att fråga. Jag tycker dock inte att det har varit så att barn frågar lite eller för 

den delen att pedagogerna ger entydiga svar när jag varit ute på förskolor och arbetat och 

hoppas att det inte är bara jag som upplevt att barn är frågvisa.  

 

I ”Miljö och hållbar utveckling i svensk skola” (Skolverket, 2002) framkom det att två 

tredjedelar av lärare i både förskoleklass och skola bedrev någon form av miljöundervisning, 

vilket tyder på att det finns ett stort intresse hos lärarkåren. Jag kunde själv se en indikation på 

det i den enkla enkätundersökningen jag gjorde, där nästan alla var övertygade om att det var 

viktigt att arbeta med djur, natur och miljö. Det var endast några få som var lite osäkra och det 

berodde på att de kände en viss osäkerhet på den kunskap de själv hade inom området, och jag 

kan tänka mig att det är många som har samma känsla. I skollagen och läroplanerna talas om 

”respekten för vår gemensamma miljö” (Skolverket, 2002). För att vi ska få en respekt för vår 

miljö behöver det finnas lättillgänglig information och arbetsmaterial som gör det lätt för oss 

pedagoger att ta del av. Detta är ett stort ämne och jag kan förstå att det finns en rädsla och 

oro hos pedagogerna när vi börjar prata i så stora termer som hållbar utveckling, att vi ska 

förmedla den kunskapen till våra barn om hur vår planet fungerar, gör det inte enklare. I den 

enkätundersökning jag gjort framkom det önskemål om arbetsmaterial som var enkla att ta till 

sig och att det skulle vara flexibilitet material. Jag har också, utanför denna studie fått 

indikationer på att det finns önskemål om bra arbetsmaterial. Många av dem som önskar detta 

har flera års erfarenhet av förskoleyrket.  

 

Att det finns många sätt att se på miljöproblematiken går inte att ta miste på. I 

beskrivningarna på miljöproblematiken som framgår i de tre modellerna (se sidan 4) och att 

det ofta var konflikter mellan olika sätt att lösa miljöproblematiken; hur tänker vi om 

miljöfrågor? vilken inställning har vi? Och hur påverkar det undervisningen i miljöfrågor? 

Konflikter, låter i mina öron som något negativt, jag ser konflikter som någonting positivt. 

Hur skulle det se ut om alla tänkte och tyckte lika? Då skulle nog vetenskapen stå stilla och 

inga förändringar ske. Detta gäller inte bara miljöproblemen utan går att härleda till all 

undervisning och lärande. Hela tiden kommer forskare fram till något nytt som måste bejakas. 

Det verkar inte vara helt enkelt och veta vad som ska läras ut till eleverna. Jag tycker att det är 
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en bra strategi att väva samman de tre modellerna från studien (Sandell, Öhman & Östman, 

2003) för att förmedla kunskap. Vi som arbetar med barn ska kunna tänka och arbeta på ett 

brett plan när vi förmedlar kunskap och ingen elev är den andra lik. Det som jag tycker är 

viktigast är nog att utgå från elevernas egna erfarenheter och vilja att lära mer om. Genom att 

det finns så många olika synsätt på miljön så ska vi lärare vara medvetna om olikheterna och 

väga in alla aspekter när vi planerar undervisningen. Olika människor gör olika 

ställningstaganden beroende på värderingar, perspektiv, syften och intressen men även etiska 

och politiska intressen avspeglar sig i synen på miljön och hur varje individ förmedlar en 

kunskap och hur den tas emot av mottagaren (Sandell, Öhman & Östman, 2003). Eleverna, i 

låg och mellanstadiet, visade på en vilja om att värna om miljön och att detta var en viktig 

framtidsfråga. Det som också kom fram i denna undersökning var att eleverna hade svårt att 

förklara miljöproblemen och kritiskt kunna granska den information som de fick ta del av i 

undervisningen (Skolverket, 2002). Denna problematik kan vi pedagoger motverka, genom att 

vi startar ett arbete i de tidigare åldrarna, där barnen får bekanta sig med de små bitarna av 

naturen, som rör hela vår framtid. Till exempel att börja med ekologi i fåglarnas värld. Med 

ett sådant arbete sår vi ett frö hos barnen och deras tankevärld börjar växa till en bredare 

förståelse för hur vår natur fungerar i ett större sammanhang. 
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5 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  
Med detta arbete har jag fått ännu en bekräftelse på hur viktigt och roligt det är att arbeta med 

djur, natur och miljö i förskolan. Det jag själv har tänkt kring detta ämne har jag fått bekräftat 

när jag läst litteraturen, alla har vi samma syn på hur vi kan förbättra vår miljö för ett hållbart 

samhälle, men ändå skiner en problematik igenom allt det positiva. Att få tiden att räcka till 

och lösa problemet med kunskapsbildningen hos pedagogerna. Det man skulle kunna forska 

vidare inom är hur Skolverket och andra myndigheter inom skolvärlden arbetar för att få ut 

kunskapen om hur vår natur fungerar för att barnen ska förstå de olika begreppen som 

ekologi, miljö och hållbar utveckling till lärare och pedagoger? Det skulle också vara 

intressant att fortsätta på min väg och utveckla fler arbetsmaterial som rör det stora området 

hållbar utveckling 
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Bilaga 1 

Brev till föräldrarna 
 

Hej!  

Jag heter Annica Johansson och läser min sista termin på förskollärarutbildningen vid 

Högskolan i Gävle, med inriktning naturvetenskap-teknik-matematik för förskolan. Denna 

termin ska jag skriva ett examensarbete, en C-uppsats på 15 hp. Jag har valt att utforma ett 

arbetsmaterial kring fåglarnas ekologi. Frågeställningen jag kommer att arbeta med lyder: Hur 

kan man arbeta med ekologiska frågor i förskolan? Några delar av detta material ska jag testa 

på barngruppen för att se om det är ett lämpligt ämne och arbetssätt (under vecka 45). 

Nu undrar jag om jag skulle kunna få intervjua ditt/dina barn som underlag till min uppsats, 

om hur de uppfattat och upplevt arbetet.  I den slutgiltiga rapporten som kommer att 

publiceras på http://www.uppsatser.se kommer det varken att framgå vilka förskolor eller 

vilka personer som har medverkat, inga namn kommer att nämnas. Även om ni samtycker till 

intervjun nu så går det att avbryta det hela, då plockas det barnet bort ur undersökningen. 

Har ni några frågor eller funderingar ring eller mejla.  

Kontaktuppgifter:    Handledare: 

 

Annica Johansson   Lars Hillström 

 tel: xxx-xxxxxx mobil: xxx-xxxxxxx  Mail:xxx@xxx.xx 

 Mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

 

Klipp av och lämna till förskolan. Senast vecka 45 vill jag ha in svaren. 

 

Härmed intygar jag att mitt/mina barn får delta i intervjun angående arbetsmaterialet om 

fåglars ekologi. 

Namnteckning………………………………………………………  

Barnet/barnens namn………………………………………………. 

http://www.uppsatser.se/
mailto:plu06ajs@student.hig.se
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Bilaga 2 

Enkät 
Hej!  

Jag heter Annica Johansson och läser min sista termin på förskollärarutbildningen vid 

Högskolan i Gävle, med inriktning naturvetenskap- teknik- matematik för förskolan. Denna 

termin ska jag skriva ett examensarbete, en C-uppsats på 15 hp. Jag har valt att utforma ett 

arbetsmaterial, för åldersgruppen 4-5 åringar, kring fåglarnas ekologi. Frågeställningen jag 

kommer att arbeta med lyder: Hur kan man arbeta med ekologiska frågor i förskolan? Varför 

jag valt detta ämne, är att jag vill att barnen ska få en djupare bild av hur djur och natur 

samspelar. Arbetet med fåglarna är dock bara en liten del i naturens samspel, men någonstans 

ska man börja. Genom ett sådant arbete tror jag att barnen inser att de ska vara rädd om vår 

natur i framtiden. 

 

Det jag vill få reda på är, om det är ett möjligt att arbeta med ekologi i förskolan och om det 

finns intresse på förskolor att arbeta med ekologiska frågor.  

 

I den slutgiltiga rapporten som kommer att publiceras på http://www.uppsatser.se kommer det 

varken att framgå vilka förskolor eller vilka personer som har medverkat, inga namn kommer 

att nämnas.  

 

Har ni några frågor eller funderingar ring eller mejla. Ds 

 

Kontaktuppgifter:    Handledare: 

 

 Annica Johansson   Lars Hillström 

 Tel: xxx-xxxxxx Mobil: xxx-xxxxxx  Mail: xxx@xxx.xx 

 Mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uppsatser.se/
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Enkät 
Yrke:   Förskollärare Barnskötare  Annat 

 

 

Ålder:     20-35     35-45           45-55                55-65 

 

 

Antal år I yrket: …………… 

 

I vilken utsträckning tycker du det är viktigt att lära barn om djur och natur ur ekologisk 

vinkling? 

 

Mycket viktigt mindre viktigt lite viktigt            inte alls viktigt 

 

 

Något du vill tillägga 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Ekologi är ett stort ämne. Tror du att det är möjligt att arbeta med ekologiska frågor om det 

finns bra arbetsmaterial att tillgå? 

 

Ja  Nej  Vet inte 

 

 

Något du vill tillägga 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Är du personligen intresserad av att arbeta med ekologiska frågor om det finns bra 

arbetsmaterial att tillgå? 

Ja  Nej  Vet inte 

 

 

Något du vill tillägga 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till barnen 
Tanken med denna intervju är att ta reda på vad barnen har för syn på natur och miljö. Om det 

finns intresse och om mitt arbete har väckt barnens nyfikenhet om fåglarnas liv. 

Dessa fyra frågor fungerar som en stomme för intervjun. Beroende på vad barnen ger mig för 

svar, kommer följdfrågor att ställas så att barnen får chans att ge uttömmande svar. 

 

1. Om jag säger ordet natur, vad tänker du på då? 

2. Vad tänker du på om jag säger ordet miljö? 

3. Fågelarbetet vi har arbetat med, vad tycker du om det? 

4. Skulle du vara intresserad av att jobba vidare med fåglarna och utforska deras liv? 
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Bilaga 4 

 

Fågelekologi i förskola 

Av Annica Johansson 

(bild från Wikimedia commons). 

Blåmes 

Sverigefågel 

(Artbestämning av ett barn 4 år) 
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1 Introduktion till arbetsmaterialet om fågelekologi 
Detta arbete är utarbetat för 4 - 6 åringar i förskolan. Arbetet består av tre delar; flyttfåglarnas 

-, vinterfåglarnas - och vårfåglarnas liv. Arbetet börjar med en faktadel för pedagoger som är 

uppdelad i småstycken med en rubrik, så att det ska vara lätt att finna det man söker. Därefter 

följer arbetsmaterialet med olika steg om hur man arbetar i barngruppen med fågelekologin på 

ett enkelt och lustfyllt sätt. En artlista med elva vanligt förekommande fåglar finns att tillgå i 

detta material. Jag rekommenderar er dock att införskaffa en fågelbok. 

I vilken ordning man startar detta arbete har egentligen ingen betydelse, om man till exempel 

startar med flyttfåglarna eller med vårfåglarna. Det som ni kan tänka på när det gäller valet av 

område att starta med är, hur ser fågellivet ut just hos er? Har ni möjlighet att studera 

flyttfåglar i er närhet, då tycker jag att det går utomordentligt bra att starta där. Är det däremot 

ont om flyttfåglar kanske man ska vänta med den delen. Arbetet med fågelekologi blir bättre 

och roligare för barnen om de kan studera fåglarna i det riktiga livet. Om det finns möjlighet 

till att sätta upp ett fågelbord på förskolan så gör det, jag lovar att barnen kommer att älska att 

titta på fåglarna genom ett fönster. 

Tips på hur man kan lägga upp arbetet: När man startar detta arbete, är det bra om man arbetar 

intensivt under en vecka eller mer beroende på hur barnen tar till sig av ämnet med till 

exempel flyttfåglarna. Efter hand kan man släppa på arbetet och gör inhopp, så att arbetet 

fortgår under hela terminen. Det är också viktigt att man repeterar för barnen, för att försäkra 

sig om att de inta tappat kunskap på vägen. Detta underlättar det fortsatta lärandet. Det är 

även viktigt när man byter från till exempel från flyttfåglarna till vårfåglarna att knyta an till 

de tidigare kunskaperna. Att välja ut några arter åt gången rekommenderar jag. Det kan annars 

bli rörigt och mäktigt för barnen att ta in om det blir för mycket. Att välja ut de arter som ni 

har möjlighet att studera i er närhet. Vartefter barnen känner sig trygga i de arterna, lägger 

man till en eller två arter. 

Var lyhörda på vad barnen pratar om och kommer med för frågor. Var beredd att byta ut ev. 

planerad aktivitet eller rucka på innehållet och fånga det barnen visar intresse för. 

Känns arbetet som något du skulle vilja arbeta med, men att tiden inte räcker till kan jag 

rekommendera att du kanske kan ta bara någon del att arbeta med. Anpassa materialet till hur 

situationen är på förskolan. Att börja lite är bättre än ingenting alls. Att kanske börja med att 

göra barnen uppmärksamma på fåglarna när man är ute på gården eller på utflykten, är en 

början.  

Den mesta informationen om fåglarnas liv är hämtad ur Staffan Ulfstrands Fågelekologi. – 

Vilka faktorer påverkar fåglarnas utbredning, talrikhet och artrikedom? Hur utvecklas nya 

arter? Den moderna forskningen söker svaren på dessa frågor (1978). Om information är 

hämtad ur en annan bok har jag markerat det i texten, med sedvanlig referens. 

Artbeskrivningarna i arbetet är hämtade ur Nordens fåglar av Roland Staav & Thord Fransson 

från 2007. 

Det finns en mängd organisationer som arbetar och brinner för att nå ut till skolvärlden, när 

det handlar om att arbeta med naturen i syfte att få en hållbar framtid. Här nedan ger jag en 

kort beskrivning av fyra organisationer/ institution samt deras internetadresser.  
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Stiftelsen Håll Sverige rent har en internetsida riktad till skolor. Där hittar vi information om 

fortbildning, hur man kan få grön flagg på sin förskola och inspiration och tips att arbeta med 

miljöfrågor både för lektioner och för övriga aktiviteter. http://www.hsr.se/. 

 

Skogen i skolan består av olika organisationer, till exempel skogsstyrelsen, LRF, 

jägarförbundet, Stockholms universitet m fl. De samarbetar med olika skolor i Sverige och 

deras pedagogik är att koppla samman teori och praktik med skogen som 

undervisningsmaterial. Syftet är att öka lärares och elevers intresse för skogen och allt vad 

den innefattar.  

http://www.skogeniskolan.se 

 

Kristianstads Naturskola arbetar för att åskådliggöra undervisningen kring hållbar utveckling 

utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv. Naturskolan erbjuder pedagoger inom förskola, 

grundskola, gymnasium och vuxenutbildning kompetensutveckling bl. a genom handledning 

och kurser. Här finns även länkar till andra naturskolors hemsidor.  

http://www.buf.kristianstad.se/kick/not/index.shtml 

 

Länkskafferiet är en webbsida som skapades av Myndigheten för skolutveckling under år 

2005 och blev klar 2008. Idag drivs den av Skolverket. På denna sida kan du hitta det mesta 

som rör skolvärlden och en särskild sökingång för de yngre elever 5-12 år har tillkommit, där 

man kan navigera via bilder och ljud. Lärare kan även via sökformuläret söka fram länkar 

som innehåller lärarhandledningar och material för lektionsplanering. 

 http://lankskafferiet.skolverket.se 

 

Andra hemsidor som är användbara i detta arbete är: 

 Sveriges ornitologiska förening. http://sofnet.org/ 

 http://svenska-djur.se/index.php (denna sida kräver en prenumeration). 

 http://www.birds.se/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skogeniskolan.se/
http://www.buf.kristianstad.se/kick/not/index.shtml
http://lankskafferiet.skolverket.se/
http://sofnet.org/
http://svenska-djur.se/index.php
http://www.birds.se/
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2 Flyttfåglar 

2.1 Varför flyttar fåglar? 

Fåglarnas liv handlar i stort sett om att överleva. För insektsätande fåglar finns ingen annan 

utväg för överlevnad än att flytta till varmare länder där insekterna finns. I Sverige, som nog 

alla vet, finns inga insekter på vintern. För att överleva väljer fåglarna att flytta, trots att detta 

också är ett farofyllt äventyr. Att flytta innebär inte att fåglarna klarar sig. Att flytta flera 

hundra mil som många fåglar gör, är en farofylld resa, med många svårigheter och många 

stryker med under flytten. Chanserna att överleva är dock större än att stanna i kylan  

2.2 Olika kategorier flyttfåglar 

Vi kan dela in flyttfåglar i två kategorier. Långflyttarna som beger sig till exempel ner till 

Afrikas trakter och kortflyttarna som flyttar till exempel Frankrike, pyreneiska halvön. Till 

kortflyttarna hör även de som flyttar inom Sveriges gränser. Att fåglarna flyttar inom ett land 

är nog inte något som vi tänker på så mycket, den bofink du ser på sommaren, är kanske inte 

den samma du ser på vintern. Troligtvis har bofinken som du ser på vintern flyttat ner från 

norra Sverige. Det beror på att vi här i Mellansverige har ett något mildare klimat än i norra 

Sverige även under vintern. Våra mellansvenska bofinkar har troligtvis flyttat ner till exempel 

Skåne.  

2.3 Vädrets faktorer 

Fåglarna flyttar för att överleva och finna föda, men fåglarna möter många svårigheter och 

hinder på denna långa resa och i sina vinterkvarter. Under själva flygningen är fåglarna 

beroende av vädret. Råder det oväder med stormbyar och kraftig nederbörd kan de inte flyga 

utan får invänta fortsatt flytt och har de kommit så pass långt att de är ute på öppet hav och 

hamnar i oväder kan fåglarna lätt hamna ur kurs eller rent av att störta i havet. Rovdjur är ett 

annat bekymmer som de hela tiden bör hålla uppsikt efter.  

2.4 Torrperioder 

Torrperioderna som råder i fåglarnas vinterkvarter, är ytterligare problem för vissa arter 

eftersom det leder till färre insekter och där med ökar konkurrensen om mat och boplatser 

ökar.  För de fröätande fåglarna kan torkan däremot vara en fördel. Då har alla blommor och 

växter sin frösättning och ett överflöd av mat finns för dessa fröätande fåglar.  

2.5 Mänskliga för & nackdelar 

Människans påverkan på naturen kan både ställa till problem och gynna fåglarna. Regnskogar 

huggs ned för att bli odlingsmark eller för bebyggelser. Detta leder till att övervintrings- och 

boplatser försvinner och fåglarna kanske inte har tillräckligt med energi kvar för att leta nya 

platser vid ankomsten till sina vinterkvarter. Många av flyttfåglarna är så kallade 

hemortstrogna sina vinterkvarter, dvs. de återvänder alltid till exakt samma plats och boplats 

år efter år. När deras boplatser har blivit förstörda genom till exempel ett kalhygge lagts på. 

Människans påverkan på naturen kan också gynna fågellivet. När till exempel vi anlägger 

konstbevattningsanläggningar kring floder, skapas en gynnsam plats för fåglar att finna föda 

under sina rastpauser under flytten eller en bra boplats att övervintra på. Ett kalhygge 

missgynnar dock de skogslevande fåglarna men å andra sidan gynnar det fåglar som lever och 

jagar i öppen terräng till exempel rovfåglar och vissa hönsfåglar. Miljöförstöring är ett annat 

problem som fåglarna möter. Växthuseffekten som gör att vädret varierar kraftigt, med 
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översvämningar, då bon till exempel spolas bort och födan försvinner samt när det råder 

extrem torka som normalt inte inträffar på ett övervintringsställe. Oljeutsläppen är ett problem 

som tar död på många fåglar som lever i och runt haven. I några länder jagar även invånare 

vissa arter för mat.  

3 Arbetsmaterial Flyttfåglar 
Detta arbete är tänkt att man kan jobba antingen under några veckor eller så följer man 

flyttfåglarna från de tidigt startande i augusti till oktober/november flyttarna. Antingen väljer 

man att arbeta med de arter som finns med i detta material eller så väljer man ut de arter som 

finns i ens närhet och är lätta att se och hitta i sitt område.  

 

Steg 1 

Arbetet startar med att pedagogen ställer frågor om varför vissa fåglar flyttar. Detta gör att 

barnen får tänka till och fundera. Frågorna man ställer ska inte vara sådana frågor som ger ett 

ja/nej svar s.k. improduktiva frågor, utan frågorna ska vara produktiva, dvs. där barnen själva 

får fundera och använda sitt eget tänkande och som skapar en diskussion i gruppen, så att vi 

tillsammans tar reda på hur det är och varför fåglar flyttar. 

Fråga ett kan lyda: Varför tror ni att vissa fåglar flyttar till varmare länder? 

Frågor som kan hjälpa till på vägen: Vad tror ni att dessa fåglar äter? Vart tror ni att fåglarna 

hittar den maten?  

Under samtalets gång kan det dyka upp diverse funderingar från barnen och då gäller det att 

inte svara exakt och direkt utan, tillsammans med barnen försöka diskutera sig fram till en 

trolig orsak. Detta sätt att diskutera fram ett svar tillsammans stärker barnens lärande och tron 

på att de kan saker, självförtroendet stärks.  

Steg 2 

Tittar på filmen ”Flyttfåglar” av Jacques Perrins  

 
En dokumentärfilm om fåglarnas flytt där vi får följa flera filmteam som filmat en rad olika arter 

genom 40 olika länder genom alla kontinenter. 

 

  

Diskuterar filmen med barnen, där de får återberätta och ställa frågor kring vad de sett och hört. 

 

Steg 3 

Efter diskussionen, när alla har fått sagt sitt, Tar man fram kartan och tillsamans med barnen 

placera ut fåglarna i de länder de har sin vintervistelse. Barnen får själva sätta dit fåglarna på 

kartan, för att göra dem delaktig. 
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Världskartan jag tagit fram är hämtad ur Min nya världsatlas. (Editions Atlas 2008).  

I detta moment kan man också följa och se när flyttfåglarna lämnar Sverige. Gå in på 

http://www.sofnet.org och välj ”fågelstationer” i listan. Här finns Sveriges alla fågelstationer. 

Här sker det dagligen rapporter om vilka arter och hur många av varje art som passerar 

respektive ort. 

1. LADUSVALA: Flytten pågår från augusti till oktober till södra Afrika och Sydafrika. 

En resa på ca 20 000 km tur och retur. 

2. SVARTVIT FLUGSNAPPARE: I augusti- september flyttar de via Spanien till 

områden söder om Sahara, norra Afrika, Västafrika 

3. TRANA: Flyttar via tyskland, frankrike till södra Spanien (södra Sverige) Östeuropa, 

Italien till Tunisien (de från norr). Flytten börjar augusti till oktober.  

4. BOFINKEN: Flyttar i sep/okt till Belgien, Frankrike 

5. SÅNGLÄRKA: Flyttar sep/okt till södra Sverige, några i Frankrike 

Steg 4 

Gå ut på picknick och titta efter fåglar som är på väg att flytta. Diskuterar vilka svårigheter 

fåglarna har med att flytta. Leker leken Fågelkvitter som påvisar hur fåglarna lyssnar till 

varandras sång för att kommunicera så de vet var de har varandra. Dessa lekar påvisar vilka 

svårigheter fåglar möter i naturen. 
 

3.1 Tips på sagor till temat flyttfåglar:  

Kiiris långa resa under solen. Av Inga Borg. 

Kiiri är en silvertärneunge. Vi får följa Kiiris första resa till Afrika tillsammans med sina 

föräldrar och andra tärnor. Vi får en inblick i vilka svårigheter som kan uppstå vid flytten för 

Kiiri och hans vänner. 

 

 

Plupp och tranorna. Av Inga Borg. 

Vi får följa tranorna när de kommer tillbaka på våren. När Plupp hälsar på kan han se hur 

tranorna bor, och han kommer precis lagom till att ungarna kläcks. När det blir höst flyger 

Plupp med tranorna till Afrika över vintern. Och på våren får han flytta tillbaka med Guorga, 

hem till sin kåta vid blåvattnet. 

 



  

 6 

4 Fåglarna under vintern 

4.1 Hur klarar fåglar kylan? 

För att klara kylan under de kalla vinternätterna, måste fågeln ha hunnit ätit tillräkligt med 

mat, som den använder under natten till bränsle för att överleva. Detta betyder att fåglarna 

måste söka näringsrik föda så gott som hela den ljusa tiden på dygnet för att överleva de kalla 

nätterna. Nästan all energi går åt för att hålla värmen, fåglarna måste dock ha en liten reserv 

kvar då det ljusnar för att orka söka ny föda inför nästa natt osv. Samtidigt som fåglarna måste 

lägga på sig mycket energi för att överleva så lär avvägningen ske med precision, en något för 

fet fågel blir klumpig i sin flygning och blir då ett lätt byte för rovdjuren (Ekman & Lundberg, 

1997). 

4.2 Sänker kroppstemperaturen 

Många av våra småfåglar kan sänka kroppstemperaturen under natten och de kallaste 

perioderna, för att spara på energi. Ju mindre en fågel är desto mer mat måste den äta till 

exempel en blåmes som väger 11g måste äta 11g färska insekter/dag jämte mot en ormvråk på 

ca 900g behöver bara äta 180g sork/dag (Ulfstrand, 1978). Ju kallare det är desto mer måste 

en fågel äta, de exemplen ovan är vad fåglarna behöver för grundöverlevnaden så under 

vintern behöver de äta ännu mera mat (Ibid.). 

4.3 Energikris 

Fåglarna kan hamna i en så kallad energikris, då vädrets makter tar över och kylan blir för 

sträng. I detta läge kan fågeln strunta i att leta föda, för att det helt enkelt går åt för mycket 

energi för att finna födan och fågeln skulle troligtvis dö. Då väljer den hellre att sova vidare 

och gå på sparlåga och chansa på att fettreserverna räcker tills kylan lagt sig (Ekman & 

Lundberg, 1997). 

4.4 Meståg 

En annan strategi för att klara kylan är att fåglarna bildar så kallade meståg, mestågen består i 

ett dussintal fåglar som under vintern skaffar sig ett revir, för att försäkra sig om 

födotillgången (Ekman & Lundberg 1997). När det blåser kallt så tar fåglarna skydd på platser 

där det är lä och trycker ihop sig med sina kamrater i mestågen. Att burra upp fjädrarna är ett 

sätt att behålla värmen, att skapa luftrum under fjädrarna skapar en isolerad egenskap (Ekdahl, 

2009). Jag har själv märkt genom studier av mitt fågelbord att det är enkelt att se om det är 

oväder på gång, genast blir det en intensiv aktivitet vid fågelbordet. 

4.5 Hamstra mat 

Några fågelarter hamstrar mat för senare behov. Hamstring gör att det blir enklare att hitta 

föda när det är bråttom att fylla på förrådet av fett. Inte heller går det åt så mycket energi av 

att hämta maten där de vet att den finns emot att flyga omkring och söka den som kräver 

mycket energi. En del fåglar som inte är hamstrare drar nytta av fålarna som hamstrar och 

plundrar förråden av mat som gömts undan.  
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5 Arbetsmaterial till vinterfåglar 

 

Steg 1 

Börja med att fråga barnen vad de vet om vinterns fåglar för att starta en diskussion och för att 

ta reda på vad de kan och utefter det styra innehållet lite. Några tips på frågor att ställa: 

 

Hur håller fåglarna värmen på vintern? 

Vilken sorts mat behöver fåglarna, tror ni? 

Man säger att fåglar hamstrar mat, vad betyder det? Och varför gör fåglar det? 

 

Steg 2 

Är det möjligt och tillåtet sätter man upp ett fågelbord vid förskolan, så att det blir enkelt att 

studera fåglarna och deras beteenden.  En enkel foderautomat får man om man köper en 

plasthink med två lock. Skruvar fast det ena locket under hinken, gör små hål längst nedre 

kanten av hinken, så att fröna kan ramla ut på locket. Fyll sedan hinken med olika frön, som 

solros, havre, hampfrön och nötter. Sätt på locket och häng upp hinken. Sen är det bara å 

invänta fåglarna. 

 

Gör egen fågelmat av kokosfett 

Recept: 

1. Smälta 500 gram kokosfett i ett vattenbad  

2. Blanda i ca 12 deciliter fågelmat, valfri sort.  

3. Häll upp blandningen i plastmuggar, ca sex stycken beroende på storleken på muggen.  

4. Stick ner en bit ståltråd eller snöre som sedan kan användas som hängare.  

5. Ställ i frysen/kylen för att stelnat.  

6. Klipp upp muggen och häng ut maten till fåglarna 
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Steg 3 

Diskutera vad som är lämpligt att mata fåglarna med och varför. 

 

Varför är det bra att mata fåglarna? 

Hittar de inte mat själva? 

Vad tror ni fåglarna gillar för mat? 

Varför är fet mat bra för fåglarna? 

 

Steg 4 

I steg fyra kan man fördjupa sig i de olika arterna som besöker fågelbordet och lära sig mer 

om varje art. De vanligaste fåglarna som besöker fågelbordet brukar vara; talgoxe, blåmes, 

gråsparv, gulsparv m.fl. lite beroende på vad som serveras på fågelbordet.  

 

5.1 Tips på sagor: 

Pingvinen som alltid frös. Av Walt Disney Company. 

Där vi får följa pingvinen Pablo som bor på Sydpolen och längtar till ett varmare land. Pablos 

uppfinnerikedom för att ta sig över det isbeklädda havet till tropikerna. 

 

Sagan om kråkan Hugo. Av Margareta Andersson. 

Kråkan Hugo är en busig fågel som tycker om att busa med bondgårdens djur. 

 

Sagan om kråkan Knas och hans vänner. Denna saga ingår i boken ”Barn upptäcker 

naturen” av Vindal Halvorsen, K. Mogstad Tveit, M.  

Kråkan Knas är en kråkunge som kommer bort från sin familj. Han får hjälp av skogens djur, 

som bor i vänskapens tall. Vi får följa Hans på hans strapatser genom årstiderna. 
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6 Vårfåglar 

6.1 Häckning, hur fungerar det?  

För att fåglar ska kunna starta en häckning så är det två viktiga faktorer i naturen som ska 

samstämma. Årstiden är den första och det är våren som är häckningsperioden i vårt land, 

våren kommer också med maten. Den andra är tillgången på födan. Det går åt mycket energi 

för en häckande fågel och behöver då extra mycket mat samt att det vid äggkläckningen 

hunnit blivit så gott om mat att det blir enklare att snabbt föda upp fågelungarna. Mesfåglar 

försöker förutspå larvtopparna, mesarna känner av dygnstemperaturen och ser hur 

växtligheten förändras i färg och genom detta förutspå när det är dags att lägga äggen. 

6.2 När häckar fåglarna 

De första fåglarna som börjar sin häckning är till exempel korpen och kattugglan som startar 

redan i mars. Några arter häckar ända in i september som till exempel ringduvan och 

koltrasten. En speciell fågel, korsnäbben är lite annorlunda, den häckar mitt i den kalla vintern 

från januari till februari. Varför gör den det? Jo, det är för att då korsnäbbens huvudföda är 

mest tillgänglig, nämligen barrträdens frön, detta visar att det inte är kylan som är fåglarnas 

största fiende, utan det är tillgången på maten.  

6.3 Val av partner 

De flesta fåglar lever i parförhållande, ca 90 % monogama dvs. med en och samma parter 

under häckningen. Livslånga äktenskap ser vi till exempel hos svanar, skator, gäss mf. Övriga 

parförhållanden är sådana som byter partner varje år, det kan dock hända att de hittar tillbaka 

till sin gamla partner. Polygami dvs. månggifte kan se lite olika ut beroende på art och 

individ, vanligaste är att hanen har flera honor som han befruktar. Ett exempel; svartvit 

flugsnappare parar sig med en primärhona, nr 1 och när hon lagt sina ägg parar han sig med 

en sekundärhona nr 2. Han hjälper till att mata båda honorna under ruvningen, men det är 

primärhonan som får den bästa servisen. Detta gäller även när ungarna har kläckts efter ca 14 

dagar, då får sekundärhonan allt mindre hjälp med matningen av ungarna. Sekundärhonan får 

det kämpigt att mata sina ungar och risken att dessa ungar inte överlever är ganska stor och 

blir det dåligt väder en längre tid kan hon inte flyga ut för att finna föda åt sig och ungarna 

och de avlider. Chansen är dock att hanen lyckas att få fler avkommor överväger riskerna, ca 

50 % överlever. 

6.4 Vem väljer parter och hur? 

Det är oftast honan som väljer ut en lämplig partner åt sina avkommor. Det hon tittar på är; 

hur ser reviret ut som han valt ut, hur bra kan han försvara det, både kroppsligt och 

sångmässigt även utseendet har betydelse i kroppsform och färger.  Dessa olika kriterier 

varierar dock från art till art i vilken ordning de väljer av dessa kriterier. Några tittar endast på 

revirets tillgång på mat och någon blir blixtförälskad i en vacker sång (Ekman & Lundberg 

1997). Ny forskning har tittat på blåmesens och kommit fram att den kan se uv -ljus och 

genom det se olika nyanser av den blåa hjässan och att honan väljer den hane som har den 

starkaste blå färgen (Sveriges ornitologiska förening) 

6.5 Val av häckningsplats,  

Valet av häckningsplats varierar stort beroende på vilka behov respektive fågelart har. En del 

föredrar barrskog en del lövskog och några är beroende av gamla träd där de kan finna 

bohålor och så har vi ladusvalan som är beroende av byggnader. Det som dock väger tyngst är 

tillgången på mat, när val av häckningsplats utses.  
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6.6 Hur fungerar reviren? 

Många av arterna som stannar över vintern utser sin häckningsplats redan på hösten och på så 

vis få de bästa reviren för sin häckning. Av flyttfåglarna har vi till exempel bofinkshanen som 

anländer några veckor före honan för att skaffa ett revir, vilket ger bofinken andra tjing på 

revir. Det råder även en social rangordning när det kommer till att välja revir för häckningen. 

De äldsta fåglarna står högst i rang och ungfåglarna då som står lägst i rangordningen får då 

välja de sämsta platserna om de inte lyckas konkurera ut någon annan vill säga. Det pågår en 

ständig kamp om revir i fågelvärlden, skulle en äldre fågel hamna i någon knipa och vara 

borta från sitt revir en längre stund, kan det hända att en yngre hinner ta över det reviret. 

Flertalet av fåglarna är revirhävdande just under häckningsperioden. Reviren är olika stora 

och enkelt kan man säga att ju större fågel desto större revir. Hanen är den som för det mesta 

som försvarar sitt revir och det gör han med sång och uppvisning visuellt, det är sällan det blir 

närkamper. Att ständigt vara på vakt tar hårt på krafterna men har de mutat in ett bra revir 

med gott om föda så är det värt att kämpa för. Det blir då lättare i framtiden då det är dags att 

föda upp ungarna om maten finns tillgänglig och det skyddar artens framtid. 

 

6.7 Bobygge och uppfödning av ungar 

Både uppfödningen av ungarna och bobygget varierar från art till art. Om bobygget kan man 

säga att det byggs på ställen som är svåråtkomlig för rovdjur, men även att bygga ett bo som 

smälter in i omgivningen är prioritet ett. Boet ska även klara väder och vind. Uppfödningen av 

ungarna varierar kraftigt, även ruvningen av äggen. För att ta reda på mer om just denna bit 

får man kolla upp just de arter man arbetar med (se sid 14). 
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7 Arbetsmaterial vårfåglar 

Steg 1 

Här knyter man an till arbetet om flyttfåglarna och tittar på till exempel när bofinken, 

ladusvalan och tranan kommer tillbaks. Och berättar för barnen hur häckningsprocessen går 

till. 

Lyssnar på fågelsången och försöker lära sig den, på de arter man valt att arbeta med. Det 

finns cd- skivor att köpa med fågel sång. Den cd som jag använder mig av är Sveriges och 

Europas fåglar. Ljud: Jan-Erik Brunn Text: Jarmo Kukka, Staffan Ulfstrand, Pertti Koskimies 

Ett häfte med kort beskrivning av fåglarnas läten, livsmiljöer och vilken tid på året man har 

störst chans att höra sången. Medföljer denna cd. Man kan även titta och lyssna på fåglar på 

Svenskadjur.se. En mycket bra sida där barnen själva kan lotsa sig fram bland fåglar och 

andra djur. Denna sida kräver dock att man prenumererar på för att få tillgång till materialet.  

 

Steg 2 

 Fortsätter med att öva in fågelsången 

 Ritar och målar fåglar, tar sedan in en kvist som man sätter upp fåglarna i. 

 

Steg 3 

Går ut på fågelskådning och kanske känner vi igen några fåglar som sjunger. Om det finns 

bofinkar i området så spela upp bofinkssången och sitt stilla och tysta och invänta vad som 

sker. Det som sker är att bofinken, som är en starkt revirhävande fågel kommer närmare och 

närmare och vill försöka skrämma iväg oss. 

 

Letar efter bon, om vi kan se några och letar fjädrar på marken som vi kan ta in och göra fina 

tavlor av. 

 

7.1 Tips på sagor: 

Benny på egna vingar. Walt Disney Company 2004  

Vi får följa Benny, som är en nyfiken fågelunge när han upptäcker livet och alla faror han 

möter som fågelunge. 

 

Floyd i Kokkolokkoskogen. av Meijer, Marie. 

Floyd är en flugsnapparunge som lär sig solen, vinden, vattnet och blommorna. Tillsammans 

med Floyd får vi lära oss de grundläggande sambanden i naturen på ett äventyrligt sätt. 

 

Flyg, fågel min! Av Petra Szabo 

Johan hittar en fågelunge som ramlat ur sitt bo. Han har i uppdrag att lära den lilla fågelungen 

att flyga. 
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8 Artbeskrivning  

(Bilder hämtad från Wikimedia commons) 

8.1.1 Flyttfåglar 

 

Ladusvala 

 
 

Flyttar: Augusti- oktober till södra Afrika 

Återvänder: Slutet av april 

 

Häckning: Alltid i byggnader. Boet byggs av lera som formas med saliv till en cementliknande 

massa. Boet fodras sedan med torrt gräs och hönsfjädrar. 

 

Kullfakta: Ca 5 ägg som ruvas i 11-18 dagar av honan, medans hanen förser henne med mat.                     

Ungarna lämnar boet efter ca 21 dagar, men matas ytterligare några veckor av 

föräldrarna. Lägger normalt 2 kullar/år. 

 

Föda: Flygande insekter  

 

Svartvit flugsnappare  

 

Flyttar: augusti-september 

 

Återvänder april-maj, hanen anländer före honan 

 

Häckning: Häckar i holkar eller håligheter i träden. Honan bygger boet av gräs, blad och bark. 

 

Kullfakta: 5-7 ägg som honan ruvar, hanen matar henne. Matningen av ungarna sköter båda 

föräldrarna. 

 

Föda: insekter till exempel myror, skalbaggar, flugor, spindlar 
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Trana 

 

Flyttar: augusti- oktober 

 

Återvänder: mars-april 

 

Häckning: häckar först vid 4-6 årsåldern. Båda hjälps åt att bygga på boet av vass, kvistar och 

mossa. Boet återanvänds år efter år 

 

Kullfakta 2 ägg som ruvas av båda i 30 dagar, efter ytterligare ca 70 dagar är tranan flygfärdig. 

 

Föda: växtdelar som rötter, skott, gräs, spillsäd, spillpotatis men även blötdjur som snäckor, 

sniglar och daggmaskar. 

 

Bofink 

 

Flyttar: september- oktober 

 

Återvänder: mars-april, hanen någon vecka före honan 

 

Häckning: honan bygger boet intill en trädstam eller på en gren av löv eller barrträd. Boet byggs av 

mossa med invävda strån, rottrådar och fjädrar som hon fodrar med hår.  

Utanpå kamouflerar hon boet med lava och näver som sätts fast med spindelväv. 

 

Kullfakta: 4-5 ägg som honan ruvar, hon får även skaffa föda till sig själv. 

Äggen kläcks efter ca 12 dagar, ungarna lämnar boet efter ca 15 dagar. 2 kullar/år 

 

Föda: frön, insekter och knoppar 



  

 14 

Sånglärka 

 
 

Flyttar: september-november 

  

Återvänder: februari 

 

Häckning: Boet grävs i marken som fodras med torra strån. 

 

Kullfakta:  6 ägg som ruvas av honan, hanen vaktar och varnar om rovdjur dyker upp. 

Äggen kläcks efter 11 dagar, efter ca 10 dagar lämnar ungarna boet även om de inte är 

flygfärdiga förrän efter ytterligare 10 dagar. Paret hjälps åt att mata ungarna. 

2 kullar/år 

 

Föda:  insekter, frön och säd. 

8.1.2 Stannfåglar 

 

Nötväcka 

 

Häckning: utser redan på hösten boreviret, bor gärna i gamla hackspetts bon och naturliga 

Håligheter i träd. Hålet muras igen med lera så att det passar deras storlek och stänger 

ute rovdjur, båda hjälps åt med bygget. Honan inreder själv boet med tallbarksflagor 

som läggs på en bädd av träflisor. 

 

Kullfakta: 6-8 ägg som ruvas av honan, hanen matar henne under tiden. Äggen kläcks efter 14 

dagar och ungarna lämnar boet efter ca 22 dagar. 

 

Föda: Sommar; insekter vinter; frön, nötter. Hamstrar mat i barkspringor. 
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Skata 

 

Häckning: häckar först vid ett års ålder. Båda bygger ett stort bo av rid och kvistar, med tak och 

väggar med två ingångar. Boskålen består av jord, lera som fodras med fina rötter. 

Bobygget påbörjas redan på hösten eller senvintern. 

 

Kullfakta: 5-9 ägg som ruvas mestadels av honan, äggen kläcks efter ca 18 dagar och ungarna blir 

flygfärdig efter ca 25 dagar, men att matas av föräldrarna en tid till. 

 

Föda: Allätare; insekter, frön, nötter, plundrar andra bon på ägg och fågelungar och avfall från 

människan. Man kan även se skator som pickar i sig hundbajs. 

 

 

Större Hackspett 

 

Häckning: Båda hjälps åt att hacka upp ett hål i ett träd ca 3-5 meter över marken. 

 

Kullfakta: 7-8 ägg som ruvas av båda, men största delen av hanen i 10-13 dagar. Även matningen 

av ungarna sker av båda föräldrarna. Ungarna lämnar boet efter ca 22 dagar men är 

beroende av föräldrarna ytterligare 10 dagar. 

 

Föda: Sommar: insekter, kan också hacka sig in i fågelbon för att komma åt fågelungar.  

Vintern: frön av tall och gran, hackar fram vedlevande insekter, nötter och frön.  
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Talgoxe 

 

Häckning: Parbildningen kan ske redan under hösten. Bygger bo i holk eller andra håligheter. 

Honan bygger med mossa som bas och fodrar med ull, hår och hästtagel. 

 

Kullfakta: 8-13 ägg ruvas av honan medans hanen förser henne med mat. 

Äggen kläcks efter ca 13 dagar, då båda föräldrarna hjälps åt för att mata ungarna. 

 

Föda: insekter, nötter, frön, talg och kan ses hacka på fönsterkittet, troligtvis för att komma åt 

linoljan som finns i kittet. 

Blåmes 

 

Häckning: Bygger bo i holk och andra håligheter. Boet byggs av honan på en bädd av mossa som 

fodras med ull, hår och fjädrar. 

 

Kullfakta: 8-16 ägg honan ruvar medans hanen förser henne med mat. 

Äggen kläcks efter 13-16 dagar. Ungarna är flygfärdiga efter 16-22 dagar. 2 kullar/år 

 

Föda: insekter, fjärils larver och puppor, frön av björk och rönnbär. 

På hösten jagar den gärna bladlöss i vassen. 

Nötskrika 

 

Häckning: Boet byggs intill en trädstam ca 2 meter upp och båda hjälps åt med bygget. Bygget 

består av tunna kvistar som fodras med fina rottrådar. 
 

Kullfakta: 6-7 ägg som hanen ruvar i ca 17 dagar medans honan serverar honom mat. Ungarna 

flyger ur boet efter ca 20 dagar men matas ytterligare i 3 veckor. 
 

Föda: Allätare, ekollon hör till favoritfödan, frukt, insekter daggmaskar, as mm. Plundrar 

gärna bon på ägg och ungar och tar smågnagare. 



  

 17 

 

9 Fågellekar 
Lekarna fågelkvitter, starleken och träna matematiska begrepp med skatleken är hämtad från 

naturskolan i lunds hemsida. 

http://www.naturskolan.lund.se/blad/blad66-lekar/blad66-lekar.htm (Hämtad 2009-10-14) 

Leken Svartmes och talgoxe är direkt kopierad från Skogsreflexen.net 

http://www.metsavastaa.net/skogsreflexen (hämtad2009-10-16) 

 

Fågelkvitter  

Material: ögonbindlar (frivilligt). 

Alla som deltar i leken ska ha ögonbindel eller så ber man barnen att blunda. 

Pedagogen utser ett barn som får vara den första fågeln. 

Alla går om kring i rummet och stöter man på någon ska man säga kvitt-kvitt, alla utom den 

utsedda fågeln svarar tillbaks med kvitt-kvitt. När man stöter på fågeln, som då är tyst när 

någon säger kvitt-kvitt. Då håller man i fågeln och fortsätter att gå runt, när alla håller i 

varandra är leken slut. 

 

Denna lek symboliserar hur fåglarna kommunicerar med varandra, genom deras sång och att 

fåglar har en bra hörsel. 

 

Träna matematiska begrepp med Skatleken  

Pedagogen delar in barnen i skatpar.  

 

Varje par ska gissa hur många pinnar de tror sig hinna samla in under en minut. Innan barnen 

släpps iväg får de berätta för hela gruppen hur många de tror sig hinna plocka. 

 

Låt sedan skatorna flyga ut för insamlandet av pinnar, glöm inte att ta tid. När en minut gått 

får skatparen räkna sina pinnar och jämföra med vad de trodde de skulle hinna. Jämför 

skatparens antal pinnar med varandra och använd matematiska begrepp som fler, färre, 

dubbelt och hälften när ni diskuterar.  
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Be skatparen att bygga ett bo av alla sina insamlade pinnar.  

 

Boet ska vara så stort att båda skatorna kan stå inuti det. Varje skatpar ska lägga fem 

pinnar i mitten av boet.  

 

När alla bon är färdiga är det dags för alla skator att tjuva pinnar av varandra. Varje skata 

ska ut och flyga och får bara lov att ta en pinne i taget och endast av de fem pinnar som 

ligger i mitten av de andras bon.  

 

De pinnar som man tjuvar får man lägga i mitten av sitt eget bo. Låt eleverna få hålla på så 

länge de tycker att det är kul att flyga mellan andras och sitt eget bo.  

 

Genom att leka skatleken kan man få upp värmen och träna matte på ett roligt sätt. Leken 

kommer från boken Leka och lära matematik ute som är utgiven av Ljungbergsfonden 

Starleken - en lek som visar ekologiska samband 

Med starleken kan man gestalta hur det är att vara ett djur. Djur är beroende av 

omvärldsfaktorer som tillgång på mat, boplatser och andra individer av samma art för att 

överleva.  

 

Dela klassen i två delar. Låt grupperna stå på två led med ryggarna mot varandra med ca 10 

meters mellanrum.  

 

Ena ledet med elever blir starar andra ledet elever blir omvärldsfaktorer. Stararna har behov 

av omvärldsfaktorerna vatten, mat och skydd.  

 

 Tecknet för vatten visar man genom att dricka ur ett låtsasglas,  

 

 Tecknet för mat gör man genom att klappa sig på magen. 

 

 Tecknet för skydd gör man genom att sätta händerna över huvudet. 

  

Alla elever oavsett om de är stare eller omvärldsfaktor bestämmer sig för ett tecken som de 

ska visa på en given signal.  

 

När signalen kommer ska alla vända sig om och stararna springa fram mot 

omvärldsfaktorerna som står still och hitta en person som visar tecknet som staren hade 

bestämt sig för.  

 

Om staren lyckas hitta en person med sitt behov får personen följa med över till starledet. Om 

staren inte hittar sitt behov dör den och blir på så sätt en omvärldsfaktor i nästa omgång och 

hamnar därför i ledet med omvärldsfaktorer.  

 

Låt stararna få söka sina behov ett par omgångar och se vad som händer med antalet personer 

i de olika leden.  

 

För att åskådliggöra hur stararnas population ökar och minskar kan man lägga stapeldiagram 

över hur många starar som klarade sig varje omgång. Gör stapeldiagrammen av något ni hittar 

i naturen som har samma storlek till exempel kottar eller nypon.  
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Svartmes och talgoxe 

För att klara vintern gör många småfåglar matlager. Ett bra fröår kan en mes göra hundratals 

matlager på en dag. Flera mesar börjar samla vinterförråd av insekter, bär och frön på hösten. 

Förråden gömmer de på ställen där arten letar efter föda på vintern. Det är inte sagt att det är 

samma fågel som gömt förråden som hittar dem. 

 

Svartmesen är en fågel som samlar matförråd till vintern. Svartmesen är dock ganska glömsk 

och glömmer ibland bort var den gjort sina förråd. Födosamlandet är inte förgäves, eftersom 

en annan svartmes kan hitta förrådet när den letar mat. 

Talgoxarna hittar mat vid fågelbord och letar också efter vinterförråd som mesar samlat. Den 

gör inte själv förråd. 

 

Behövs: nötter eller frön, tillräckligt stora för att man ska kunna ta i dem med vantar, små 

grankvistar. 

 

Lek: Vi bestämmer ett lekområde först, en gårdsplan med träd och buskar eller en skogsbacke 

passar bra. En eller ett par barn är talgoxar. Resten är svartmesar. 

 

Nötter, frön och små grankvistar ligger i en hög i mitten av lekområdet. Leken börjar genom 

att svartmesarna får gömma maten, en nöt/ett frö i gången. Talgoxarna står och tittar på, och 

kan försöka komma i håg var svartmesarna gömmer maten. 

 

När alla frön är gömda börjar svartmesarna och talgoxarna leta efter matförråden. Det man 

hittar kan man hålla i handen eller sätta i sin vante som man lämnat vid ledaren. 

 

Efteråt räknar man fröna. Ledaren kan berätta att de som fått mer än X frön överlever vintern 

till nästa år.  
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10 Pyssel 

Materialet till duvan är hämtad från http://www.ungafakta.se/pyssel/skapa/ den 30 oktober 

2009 

Duva 

Det här behöver du: 
- Papper 

- Sax 

- Mall till duvan (finns längst ner på sidan) 

 

Ta en bit papper, cirka 15 X 20 cm, och vik det flera gånger till en 

dragspelsform som bilden visar. 

Vik sedan hela biten en gång till på mitten. 

 

 

Rita upp en fågelkropp på ett lite kraftigare papper, rita själv eller skriv ut och använd mallen 

längst ner på sidan. 

Nu kan du välja om du vill dekorera fågeln eller behålla den vit. Skär ut en skåra där vingarna 

ska sitta. Gör den tillräckligt bred för att kunna trä dragspels-papperet genom den. 

Trä igenom dragspels-papperet så mittvecket hamnar mitt på skåran. 

Veckla ut pappersvecken till ett par vingar. Sätt en tråd i ryggen och häng upp duvan i till 

exempel ett fönster. Använd gärna olikfärgade papper, så får du färgglada fåglar! 
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Fågelmask 
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Fågelmasken finns att hämta på http://www.spelochpyssel hämtad 2009-10-30 
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Domherre 

 

Finns att hämta på http://klaraheltenkelt.wordpress.com/2007/10/09/domherre/  

(hämtad 2009-10-30) 

Material som behövs: garnrester i svart, grått och rött. , pappbitar, svart tråd, blomtråd och 

buteljlack 

  
                               Klipp en pappbit 19cm lång. 

                               Vira det svarta garnet 25 varv. 

                               Klipp upp garnet i båda ändarna. 

 

  
Klipp en pappbit 15 cm lång. 

Vira det röda garnet 17 varv. 

Klipp upp garnet i båda ändarna. 

Upprepa detta med grått garn. 

 

Lägg det grå garnet lite över mitten på det svarta. 
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Lägg på det röda ovanpå nerifrån. 

 

Lägg sedan en svart sytråd under det svarta, korsa dem på framsidan som på bilden. 

 

Dra åt tråden hårt. Knyt hårt om det svarta. 

 

Vik det röda och vik det svarta bakåt. Samla ihop hela domherren så att det gråa kommer på 

sidorna. Knyt om nertill med en svart tråd. Doppa en blomtråd i smält buteljlack. Sätt tråden 

som näbb, dra den sedan genom hela fågeln. Klipp jämnt vid stjärten. 

 

 

 


