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I det här temat jobbar vi med fåglarnas liv med fokus på ekologiska samband; 

mellan olika fågelarter; mellan fåglar och andra organismer som myggor och 

annan mat samt mellan fåglarna och den icke levande delen av naturen såsom 

tillgång på vatten, kyla etc.  

Vi arbetar med olika arter och deras namn och hur man kan ta reda på vad en 

fågel heter. Efter att ha tagit kikarkörkort ger vi oss ut på en fältstudie. Vilka fåglar 

hittar vi?  

Vi avslutar med att bygga varsin fågelmatare. 

 

Förutsättningar:  

 
Vi håller till i området kring Naturens hus och naturskolans lokaler där. Naturskolans hus 
ligger precis bakom restaurangen.  
De flesta klasser kommer till oss med buss nr. 22 till Naturens hus. Vi har försökt att få 
bussbolaget att köra dubbla turer hit till naturskolan för att få hit klasser parallellt. Tyvärr 
så har vi inte hittills lyckats med det. Därför bestämmer vi vilka busstider ni ska boka för 
att se till att det inte ska krocka. Vi tänker att årskurserna F-3 ska komma hit 9.20 och åka 
tillbaka 13.06 och årskurserna 4-6 ska komma 9.50 och åka tillbaka 13.36. De dagar som 
vi inte bokat in dubbla klassbesök eller om någon klass cyklar, går eller har egen buss hit 
så kan vi vara flexibla med tiden. Skriv gärna redan i ansökan om ni cyklar, går eller har 
egen buss. Det är viktigt att ni bokar de busstider som vi skriver in i ert utskick så fort ni 



kan eftersom många skolor väljer att ha aktiviteter i området och det kan göra att 
busstiderna blir uppbokade av dem.  
Vi kommer att vara ute det mesta av tiden och vi kommer att förflytta oss i området. 
  
Vi gör avbrott för förmiddagsfika och lunch. Vill ni grilla vid lunchen så fixar vi ved, 
tändmaterial och grillutrustning. Ta med eget förmiddagsfika och beställ utflyktslunch 
i god tid från skolköket. 

Under dagen står vi för det pedagogiska innehållet. Vi ansvarar också för att dagen är så 
säker som möjligt och att en riskanalys är gjord på dagens moment. 

 

Din/Era roller som medföljande pedagoger är under naturskoledagen: 

 att ha ansvar för gruppen och stötta de elever som har svårt att följa 
verksamheten samt att, så långt det är möjligt, delta i övningarna. Då får du 
en bra bild av vad eleverna har för erfarenheter med sig efter dagen och kan 
följa upp dagen på bästa sätt. 

 att ta ansvar för och informera naturskolan om eventuella sjukdomar och 
andra riskfaktorer som bedöms relevanta hos barnen såsom astma, 
diabetes, epilepsi, allergi, fobier mm. 

 att medföra klasslista med relevanta kontaktuppgifter. 

 

Att tänka på inför naturskolebesöket: 

 Varma kläder och kängor för utomhusverksamhet – förbered barnen väl kring 
detta innan (se För- och efterarbete - Allmänt) 

 Extrakläder ifall man blir våt - speciellt extra sockor och vantar! 

 Förmiddagsfika t.ex smörgås, frukt och varm dryck. 

 Rejäl matsäck till lunch - grillmöjlighet ordnar vi om ni behöver. Istället för festis 
som dryck föreslår vi att ni tar med koncentrerad juice och kåsor/muggar. 
Vi har vatten, kannor och dunkar så att ni kan blanda här. På så sätt slipper ni bära 
vatten hit och det blir färre sopor vilket är bättre för miljön. 

 Kamera - att dokumentera med inför efterarbetet 

 Alla barn ska ha med sig varsin tom mjölkförpackning eller 
juiceförpackning (minst 1 liter) som vi tillverkar en fågelmatare av. 

 



Dagens innehåll och hur vi kopplar det till målen i kursplanen  
Allt vi gör ute är kopplat till läroplanen men vi ger ofta råvarorna. Sedan är det upp 

till dig som lärare att förvalta detta genom reflektion och efterarbete.  

Förslag på Hur hittar du på nästa sida.  

Här följer en beskrivning av hur dagen kan se ut och hur olika moment kopplas till 

kursplanen  

 

 

 

 

 

Dagens innehåll  
 
Vi inleder med en lek där vi funderar 
på vad fåglarna behöver för att leva 
och varför vissa väljer att flytta.  
 
FIKA  
 
Vi går in och jobbar med 
artbestämning och tar kikarkörkort.  
 
Ute igen spanar vi på fåglar en stund 
och ser hur många kryss vi får på 
naturskolans fågellista.  
 
LUNCH  
 
Vi bygger varsin fågelmatare av 
tomma mjölk/juice-förpackningar.  
 
Vi avslutar med en lek och 
sammanfattar dagen  
Slut för idag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll ur kursplanen 

i no/biologi som berörs under 

dagen:  

 
Natur och samhälle  

 Djurs, växters och andra organismers 
liv. Fotosyntes, förbränning och 
ekologiska samband…  

 Ekosystem i närmiljön, samband 
mellan olika organismer och namn på 
vanligt förekommande arter. Samband 
mellan organismer och den icke 
levande miljön.  

 Naturen som resurs för rekreation och 
upplevelser och vilket ansvar vi har 
när vi nyttjar den.  

 …organismers anpassningar till olika 
livsmiljöer.  

 
Biologins metoder och arbetssätt  

 Enkla fältstudier och experiment. 
Planering, utförande och utvärdering.  

 Hur djur, växter och andra organismer 
kan identifieras, sorteras och 
grupperas.  

 

Sedan kommer naturligtvis andra 
mål från andra ämnen in under 
dagen. Verkligheten är ju inte 
uppdelad i ämnen!  Till exempel: 

 
 
Idrott och hälsa – Centralt innehåll 
- Friluftsliv och utevistelse  

 Lekar och andra fysiska aktiviteter i 
skiftande natur- och utemiljöer under 
olika årstider 

 

 



För- och efterarbete  

– kopplat till kursplanens centrala innehåll  

 
Målsättningen är att besöket blir en del av skolarbetet och inte bara en enskild 

händelse. Det är bra om naturskoledagen förarbetas och det är jätteviktigt att den 

bearbetas efteråt. Här får du tips på hur och på hur du kan dokumentera elevernas 

kunskaper.  

 

Försök göra dokumentationen till ett inlärningstillfälle och ett tillfälle för reflektion.  

 

Sist kommer de relevanta kunskapskraven för åk 4-6 med kommentarer.  

 

 

ALLMÄNT  
 
Om man är blöt och kall är det svårt att vara koncentrerad på det vi ska göra. Då blir 
nästan ingenting roligt.  
Prata med barnen (och föräldrarna!) om hur man ska klä sig i olika väder. Visa konkreta 
exempel. Gå ut och träna i olika väderlekar: ”Idag ska vi träna på regn!” Diskutera efteråt: 
Vilket var bra kläder? Vad kan jag ändra till nästa gång för att klara mig bättre? För de 
yngsta är naturligtvis föräldrarnas medverkan nödvändig så att barnen får med sig rätt 
utrustning.  
 
Ta gärna med kamera! Att titta på bilder efteråt eller att göra fotomontage över 
naturskoledagen är ett bra sätt att bearbeta det man varit med om och också visa upp för 
föräldrar och andra elever.  
 

EKOSYSTEM, DJUR OCH VÄXTER I NÄRMILJÖN  
 

METODTIPS – Vilka fåglar känner vi till?  
Den här övningen är ett bra förarbete inför besöket på naturskolan.  
Låt eleverna fundera själva och göra en varsin lista på de vilda fåglar de kan namnen på. 
Gör sedan en gemensam lista på de fåglar ni känner till i klassen. Resonera om varför ni 
känner till just de här fåglarna. Vad vet ni om fåglarna?  
Rita en varsin fågel. Titta på teckningarna och jämför fåglarnas byggnad och utseende. 
Leta likheter och olikheter. Kan man se skillnad på om det är en hane eller hona?  
Vilken är din favoritfågel? Varför?  
 

METODTIPS – Fåglarnas behov och den icke levande miljön  
På våren och sommaren är utbudet av mat så mycket större än på vintern.   

 



Det finns andra problem för fåglarna på vintern än matbrist. I åk 4-6 ska ni jobba med 
”samband mellan organismer och den icke levande miljön”. När det gäller fåglarnas 
vinterstrategier är det lätt att se dessa samband.  
Börja med att fundera på vad fåglar behöver över huvud taget. Börja med smågrupper 
och ta det sedan i helklass. Fundera sedan på vad som är problemen på vintern – utifrån 
vad de behöver. Spalta upp dessa. De behöver tex vatten – hur är det på vintern? De 
behöver skydd/värme – hur är det på vintern? De behöver mat – finns deras mat på 
vintern? Varför/varför inte? I en sådan här diskussion blir den icke levande delen av 
miljön väldigt påtaglig. Fundera sedan på hur man skulle kunna hjälpa fåglarna med dessa 
svårigheter när vi kommer till vintern. Till exempel ställa ut vatten till dem eller sätta upp 
trevliga vindtäta holkar där de kan kura under den kalla natten. Båda insatserna är mycket 
uppskattade av fåglarna.  
 
Lek gärna Älgleken (beskrivning får du efter besöket) som tar upp just organismers 
behov. Byt ut älgen mot Talgoxar och vargen mot en sparvhök. Skydd för en talgoxe är 
ett hål i ett gammalt träd.  
 
 

METODTIPS – Fågelutställning  
Fortsätt att samla fakta om, måla, rita och lyssna på olika vinterfåglar.  

 

Dokumentation  
Gör en utställning och visa för andra elever på skolan eller föräldrar.  
 

 

METODTIPS – Fågeldikt  
Låt eleverna samla sina fågelintryck med hjälp av en dikt.  

 

Dokumentation  
Sätt ihop dikterna till en diktsamling.  
 

 

METODTIPS – Fågelläten  
Lyssna efter fåglar ute: stå tyst någon minut tillsammans, berätta efteråt hur många olika läten du 
hörde. När man ska lära sig fågelläten är det bra att börja under vårvintern, för att vecka för vecka 
märka att det kommer fler och fler under våren. Först talgoxens sång, sedan… Det är lättare att lära 
sig läten ett i taget varefter fåglarna startar sin vårsång.  

 

Dokumentation  
Gör en tabell över vilka datum ni hör de olika arternas vårläten första gången. Upprepa gärna 
proceduren nästa vår och se om datumen är lika för de olika arterna. Det finns ju både datumflyttare 
(kommer i princip samma datum varje år t.ex. sädesärlan) och fåglar som anpassar sin ankomst efter 

hur långt våren har kommit (t.ex. sångsvanarna). 6  

 



METODTIPS – Ekologiska lekar  
Efter besöket får du en länk till Google drive där det bl.a. finns beskrivningar av ett antal 
lekar som illustrerar olika ekologiska begrepp och sammanhang samt är till hjälp när man 
ska befästa fågelnamn. Det är viktigt att man alltid knyter leken till verkligheten. Handlar 
leken om Talgoxar som letar mat så försök hitta en talgoxe och försök hitta talgoxens 
mat.  
 
 

ORGANISMERS ANPASSNINGAR  
När ni jobbar med fåglar passar det bra att jobba med fåglarnas olika anpassningar till 
årstiderna och därmed även olika arters strategier för att klara vintern, dvs flytta eller inte. 
De som väljer att flytta har ju sina anpassningar och de som väljer att stanna har helt 
andra anpassningar.  
Myrspov – Världsmästare i non-stopp-flygning. Kan flyga 1100 mil utan att stanna!  
 

METODTIPS – Den perfekta fågeln  
Vad behöver fåglarna som ska stanna? Hur ska de klara -25 grader? Hur ska de hitta mat? 
Vad behöver en fågel som ska flytta 500 mil? Gör en brainstorm tillsammans och spalta 
upp de utmaningar som fåglarna står inför. Stannfåglar respektive flyttfåglar. Låt sedan 
barnen hitta på två låtsasfåglar, en som stannar och en som ska flytta, och ge dem olika 
egenskaper som de tror är bra för just den fågeln. Rita och berätta. Gör fina 
fågelplanscher.  

 

Dokumentation  
En del av dokumentationen gör barnen när de ritar och gör sin fågelplansch. När barnen 
har berättat om sina fåglar kan var och en välja en fågel och göra en sida till en fågelbok 
om just den fågeln. Titta i en fågelbok vad som står med där. Då är vi dessutom inne på 
hur man identifierar och sorterar organismer.  
 
 

METODTIPS – Fåglar och Europas länder  
När fåglarna flyttar eller kommer tillbaka kan man komma in på de länder fågeln är i på 
vintern och de länder den passerat på vägen. Många av våra fåglar övervintrar i Europa. 
Ringduva, Knölsvan och Grågås stannar redan i Danmark och Tyskland medan andra, 
som Rödhaken, flyttar längre söderut. Här har vi en möjlighet att kombinera Geografi och 
Biologi. Låt eleverna ta reda på vart en art flyger och vilka länder den passerar. Vad 
händer på vägen? Vilka faror utsätts den för?  
Vill man ha en verklig fara så kan ni ta upp den fruktansvärda fångsten av småfåglar i 
södra Europa. Bara i Cypern fångas över 800.000 småfåglar på sk. paranys, pinnar med 
lim på, där fåglarna lockas att slå sig ner. De äts sedan upp som en delikatess. Det är ett 
stort problem för många fågelarter och en grym fångstmetod. Det är som i Roald Dahls   



Herr och fru Slusk fast på riktigt! Dokumentation - Kanske ett brev från klassen till en EU-
parlamentariker eller varför inte en tidningsartikel.  
Sädesärlan som är här på sommaren kan på vintern påträffas i Egypten, Iran, Irak, 
Turkiet, Syrien och Libanon. Många av flyttfåglarna tillbringar vintern i de länder många 
av våra invandrare kommer ifrån. Barnen med invandrarbakgrund blir ofta stolta när 
”deras” länder diskuteras och Sädesärlan får en helt annan betydelse när de vet att den 
just återvänt från ”deras” land. Vilka länder i Europa har den passerat på sin väg?  

 

Dokumentation  
Låt eleverna göra egna kartor (eller gör en tillsammans) där de ritar ut en eller flera arters 
flyttvägar.  

 

 

FÄLTSTUDIER, EXPERIMENT OCH ARTIDENTIFIERING  
 

METODTIPS – Fågelstatistik  
Låt eleverna föra statistik under en period vilka fåglar som besöker deras fågelmatare.  
Vilken fågel är vanligast/ovanligast? Hur gör fåglarna när de ska äta? Gör de olika? Varför tror ni att 
en del flyger direkt till en buske/ett träd innan de börjar äta när de hämtat ett frö?  
Sätt upp ett fågelbord vid skolan, gärna så att det syns genom fönstret, och för in dem i statistiken. 
Om ni sätter svart plast med tittgluggar på nedre delen av fönstret, närmast fågelbordet, kan ni 
studera fåglarna utan att de blir skrämda.  
Prova också att räkna antal fåglar ni ser under en promenad!  
Delta i ”Vinterfåglar inpå knuten” en nationell fågelräknaraktivitet (en helg i jan-feb varje år). Läs 
mer på www.sofnet.org Om ni meddelar oss på naturskolan att ni varit med, är ni med i utlottningen 
av fågelböcker med bilder, läten och fakta.  

 

Dokumentation  
Gör ett stapeldiagram av er fågelstatistik.  

 

 

METODTIPS – Fåglarnas matsedel  
Gör experiment för att ta reda på vad fåglarna gillar för mat. Ställ en hypotes först om vilken mat ni 
tror är populärast.  
Lägg ut olika typer av frön, nötter, kokt osaltat ris, havre, fett osv och se vad som försvinner först. Ni 
kanske till och med kan se vilken art som tar vad.  
Stämde er hypotes? Varför/varför inte?  

 

 

METODTIPS - Identifiering  
Fortsätt att låta eleverna öva sig i att slå i en fågelbok. Det är ju det vanligaste sättet att 
identifiera fågelarter. Jobba med särpräglade fåglar i början, tex hackspettar, rovfåglar,  
änder. Då är det lättare att hitta rätt in i boken. Ha gärna en fågelbok liggande i klassrummet. 

 

 

 



BEDÖMNING (LGR11)  
 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6  
 

Efter kunskapskraven finns kommentarer på hur vi kopplar metoderna ovan till de olika 

kunskapskraven och vår syn på bedömning.  

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för 
välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan 
använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar 
med god anpassning till sammanhanget.  
Många av metoderna ovan innehåller informationssök. Fågelböcker är bra ibland, internet 

ibland. På internet finns mycket bra och mycket skräp. Det gäller att vara källkritisk.  

Ska eleverna sammanställa en berättelse om fågelns flytt från Sverige till sitt vinterkvarter 

behövs flera olika källor som måste fogas samman till en helhet.  

 
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna 
planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att 
arbeta systematiskt utifrån.  
Övningen fågelstatistik och experimentet Fåglarnas matsedel är bra exempel på en fältstudie 

respektive undersökning som passar in här. En enkel frågeställning kan tex vara: ”Spelar det 

någon roll om vi letar fåglar på skolgården, utanför där vi bor eller i skogen. Hittar vi samma 

arter?” Kan de sedan göra en planering där de tar reda på detta genom att föra 

fågelstatistik tycker vi att de klarat kunskapskravet.  

 
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om 
likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra 
undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina 
undersökningar i text och bild.  
Här är det den sista punkten i rapportmodellen ovan som är viktig. ”Om jag ska göra om 

undersökningen – vad ska jag göra annorlunda?” Skillnaden mellan höga och låga betyg 

ligger mycket i förmågan att föra resonemang och dra slutsatser av det man vet och de 

fakta man har. Du kan aldrig hitta A-svaren på wikipedia. Det är hur du knyter ihop dina 

erfarenheter och resultat med andras resultat och allt du kan hitta på wikipedia som ger A-

nivån. Detta kan eleverna visa i sina rapporter men de kan också visa det i en muntlig 

diskussion. Vi har ju alla olika sätt att uttrycka oss på.  

 
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att 
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god 
användning av biologins begrepp.  
Exempel på sådana sammanhang är varför vissa fåglar flyttar och andra väljer att stanna. 

Vilken föda stannfåglarna har och hur många av fåglarna på så vis är beroende av vissa 

växter (som tyvärr ofta är de som vi kallar ogräs…) och hur dessa växters blommor går över i 

fröbärande vinterståndare.  

Tänk på att Varför…? och Hur…? Ofta är viktigare än Vad heter? Men vi behöver namn för 

att kunna beskriva varför, hur och för att kunna se samband.   



Bra länkar och litteratur  
 
www.wikipedia.se  Pålitlig fakta och bra upplägg av fakta om arter.  

 
www.SNF.se  Naturskyddsföreningens hemsida.  

 
www.naturskolan.lund.se  Naturskolan i Lunds matiga hemsida  

 
www.sofnet.org  Svenska ornitologiska föreningens hemsida  

 
http://www.wwf.se/utbildning/utbildning-startsida/1522412-utbildning-startsida   
Här finns massor med tips, undervisningsmaterial, tävlingar och möjlighet att bli 
naturväktare.  
 
”Fågelsång” – 150 svenska fåglar och deras läten, Jan Pedersen  
Stort format: ISBN 9789171261588 Mindre format: ISBN 9789171262103  
Det är en fantastisk bok med både fakta, bilder och fåglarnas läten.  
 
CD-skiva ”Sångfåglar” – en introduktion till svenska fåglars vårsång med inlästa 
förklaringar  
www.naturbokhandeln.se   
 
Fågelguiden; Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterström  
En mycket bra fälthandbok över Europas och Medelhavsområdets fåglar  

 

Fågelappar (gratis):  
Krax  
Lärkvitter (Jordbruksverket - fåglar i odlingsslandskapet)  
Viltappen (Järgarförbundet)  
 
 
 
Hör av dig om det är något du undrar över! Ser fram emot att träffa er gör vi på  

 

 

Örebro naturskola 

 

naturskolan@orebro.se 
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