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Inledning 
Avsikten är att visa hur leken kan stimulera till ökat lärande i naturvetenskap. 
Huvudfrågan är hur eleverna använder olika naturvetenskapliga och tekniska begrepp i 
diskursen leken som grund för att se samband och sammanhang i ett miljöperspektiv. 
Framförallt handlar det om utvecklandet av naturvetenskapliga begrepp som kan sättas 
i samband med olika företeelser i naturen relaterade till miljö. I denna framställning 
gäller det begrepp som näringskedja och näringspyramid men också människans 
relation till naturen och barnens förmåga att ta andras perspektiv. Traditionellt sett har 
forskningen inom miljöundervisningen koncentrerats på hur miljöinnehållet integreras i 
olika discipliner. Min undersökning gäller däremot lärande i miljö. Den omfattar en 
grupp elever, 9 till 11 år gamla, hur de använder naturvetenskapliga begrepp för att 
sätta in dem i större miljösammanhang. För att undersöka elevernas begreppsbildning 
och förmåga att upptäcka samband använder jag en idéhistorisk modell som ett 
hjälpmedel (Persson, 2004). Barnen kan konkret relatera olika miljöbegrepp och 
samband till marken vi trampar på, vattnet vi dricker, luften vi andas, livet vi lever och den 
energi som driver alla processer liksom till den teknik som människan skapat. Det är en modell 
som ger möjlighet att se miljö ur ett holistiskt perspektiv men också utgå från olika 
detaljer. Synen på miljö inom den forskning och undervisning som bedrivs växlar. 
Utgångspunkten kan vara biosfärisk, ekologisk eller teknocentrisk och egocentrisk eller 
antropologisk (Loughland, 2002). Det innebär att många människor ser naturen som ett 
objekt som finns tillgänglig för människan. Andra ser emellertid miljön även ur ett 
antroposofiskt perspektiv där människan är viktig och har ett ansvar för miljön (Alerby, 
1998). Enligt den nationella utvärderingen 2003 går skolans naturvetenskap i stor 
utsträckning ut på att eleven skall utveckla begreppsförståelse för att bättre begripa 
omvärlden. Om inte detta sker har eleverna inga naturvetenskapliga tankeverktyg med 
vilka nya situationer i framtiden kan förstås, t ex miljöproblem. (Skolverket, 2004) 

Bakgrund 
Den moderna miljövårdens genombrott kom under senare delen av 1900-talet, men 
vägen dit har varit lång. Utvecklingen kan beskrivas som ett pärlband av miljöproblem 
som radats upp allt efter hand. Numera är det allmänt erkänt att miljöfrågorna berör alla 
samhällsområden och våra egna liv (Sjøberg, 2000). Det gäller t ex användningen av 
kemikalier och tillverkningen av olika produkter som kan åstadkomma mer eller mindre 
långsiktiga miljöproblem. Trots att problemen blivit allt tydligare har människans 
förmåga att undvika dem inte utvecklats tillfredsställande. I verkligheten handlar det 
om en motsatsställning mellan människan och naturen där människan ständigt har 
befunnit sig i en kampsituation med en motståndare som måste besegras. Den fråga som 
egentligen ställs är hur människan med sitt utvecklade tänkande kan fortsätta att 
exploatera den natur som hon tillhör och ytterst är beroende av. Förklaringar till vår 
situation kan vi finna i vår kultur och historia. Redan i Bibelns Moseböcker finner vi det 
kristna kulturarvets uppfattningar att människan står över naturen t.ex. i följande citat:  

Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda 
över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över 
hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden, (1 Mos.1:26)  

och  
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Gud sade till dem: Varen fruktsamma och föröken eder och uppfyllen jorden och läggen den 
under eder (Mos.1:28). 

Den vetenskapliga idéhistorien härstammar emellertid till stora delar från den grekiska 
uppfattningen att människan är en del av naturen med förmåga att komma underfund 
med naturens ordning, inte att härska över den. Till viss del anknyter emellertid Platons 
(427 - 347 f Kr) filosofiska tänkande till den kristna uppfattningen. I korthet beskriver 
Platon människan som delad i en kropp och en själ eller ande, varvid den förra tillhör 
naturen och den senare utgör den övernaturliga delen. Enligt Platon har människans själ 
existens i idévärlden både före kroppens födelse och efter dess död. Människan kan med 
hjälp av själen på ett objektivt sätt upptäcka en lagbunden ordning i naturen. Hon kan 
däremot inte i naturen hitta ett ideal eller en norm för hur hon ska leva. Aristoteles (382-
322 f Kr) utvecklade Platons och Sokrates (470-399 f Kr) filosofi och de har alla haft 
betydelse för den vetenskapliga utvecklingen bl.a. logiken och lärandet. Under 1200-
talet erkändes antikens filosofer och deras tankar vidareutvecklades senare av bl.a. 
Descartes (1596-1650). Hans världsuppfattning var tvådelad, dualistisk. Människan 
består av en kroppslig del utsträckt i rummet och en själslig eller andlig som är odelbar 
och oförgänglig. Hennes delade position gör henne kapabel att gripa in i naturen 
samtidigt som hon är en del av den. Descartes betraktas som rationalismens grundare 
och hans filosofi är i grunden mekanistisk. Galilei (1564-1642) och Kepler (1571-1630) 
grundlade den empiriska naturvetenskapen som bekräftelse på filosofernas tankar om 
människans förmåga att finna naturens lagar. Om 1700-talet kan betecknas som 
naturvetenskapernas århundrade blev 1800 och 1900-talen industrialismens totala 
genombrott kännetecknat av bl.a. Marx´s filosofi och Darwins utvecklingslära. 

Teorier om lärande 

Den teoretiska ramen för lärande inom mitt forskningsområde har sin grund i teorier av 
bl.a. Bruner och Vygotskij. Vygotskij (1986) betonar betydelsen av socialt samspel och 
kommunikation vid inlärning. Enligt Bliss menar Vygotskij att barn kan nå en högre 
utvecklingsnivå med hjälp av kamrater eller vuxna (Bliss, 1996). Han skiljer sig därmed 
från Piaget som menar att begrepp inte kan läras in förrän barnet befinner sig på en 
bestämd utvecklingsnivå. Vikten av kommunikationen i klassrummet kan diskuteras 
med exempel utifrån den sokratiska dialogen. Bruner (1960) har från att ha antagit ett 
konstruktivistiskt perspektiv kommit att mer och mer anta en socialkritisk ansats i 
vilken han emellertid fortfarande trycker på struktur och sammanhang. 

Sokrates som utgångspunkt 
Sokrates läror känner vi främst från Platons dialoger, där Sokrates för det mesta är 
huvudperson. Om Sokrates uttrycker Platons idéer eller sina egna är omöjligt att helt 
säkert avgöra. Dialogen är emellertid en konstform. Målet med dialogen är att finna 
kunskap och insikt som deltagarna redan har, även om de inte är medvetna om att de 
har den. Frågor, svar och reflektion ska göra sådan kunskap som kan betecknas icke-
reflekterad kunskap och insikt tillgänglig. Samtidigt är det viktigt att veta att detta mål 
aldrig helt kan uppnås. 

Dialogen, enligt Sokrates, ska leda fram till kunskap om vad mänskliga förnuftet är 
och kunskap om hur vi ska leva förnuftigt. Därmed blir dialogen inte bara ett medel 
utan också uttryck för en livsform. Dialogens mål är formellt i meningen att det inte kan 
specificeras oberoende av dialogen. Förståelse av målet kommer genom förståelse av 
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den process varigenom målet så gott det nu går uppnås. I hela dialogen är Sokrates den 
frågande och poängen är att adepten själv måste söka svaren och i vissa fall också 
frågorna (Molander,1996). Den tillämpade dialogen ger utrymme för såväl kognitivt som 
metakognitivt lärande. 

Bruner som utgångspunkt 
Enligt Bruners(1960) undervisningsteorier gäller det att förstå hur begreppen hänger 
samman, dvs. att förstå struktur. Ett ämnes struktur innebär att mycket annat kan 
relateras till det på ett meningsfullt sätt. Bruner trycker mycket på 
verklighetsanknytning av lärostoffet som t ex fysikens lagar som på tidigt stadium kan 
uppmärksammas på lekplatsens gungbräda. Bruner menar att dessa grundläggande 
idéer kan vara den bärande principen i utformningen av undervisningen från det barnen 
är ganska små. Inte bara arbetssättet och presentationsformerna utan även lärostoffets 
form kan anpassas till att passa elevens utvecklingsnivå. Efter mognad och ålder nås 
moment som hävstänger och kraftmomentsuträkningar in i bilden. Detta kan sägas vara 
kärnan i spiralprincipen. Varje ämne kan läras effektivt på ett intellektuellt ärligt sätt till 
varje barn i varje utvecklingsstadium. (Bruner, 1960, s.33) 

Det är således viktigt att spiralen inte snurrar för fort och att när nya verktyg 
introduceras i undervisningen måste möjligheter ges för lärare och elever att skaffa sig 
färdighet och förtrogenhet med dessa. Risken finns att fokus sätts på redskapen istället 
för ämnet. Som exempel kan nämnas räknestickan och räknedosan men också datorer 
och IT-teknik. Det som är intressant i detta är att vara vaksam på vilket eller vilka 
ämnesområden som med fördel bör ses utifrån delar eller utifrån en helhet. I denna 
artikel är leken hjälpmedlet, vilket inte hindrar att redskapet kan påverka lärandet. De 
flesta former av kunskap ingår i en struktur, där begreppen bygger på varandra och som 
hämtar sin betydelse från andra begrepp i samma struktur. Begrepp är som knutar i ett 
nät, de kan inte existera utan andra trådar eller knutar. (Sjøberg, 2000, s. 327) Situationen 
liknar den då barn tillägnar sig ett språk. Varje ord får sin betydelse genom de andra 
orden. Barnet lär sig nya ord genom att det knyts trådar till de andra orden. Nätet blir 
finare och tydligare efter hand. Detta kan jämföras med lärande i skolan. Lärande inom 
ett nytt ämnesområde behöver inte betyda att man först definierar grundbegreppen 
exakt för att och sedan bygga vidare på dem. Man kan börja med att använda de nya 
orden ganska löst och att ordens betydelse gradvis blir tydligare genom exempel och 
motexempel. I strukturen framhålls hela tiden förbindelsen till andra ord och begrepp så 
också i leken. 

Vygotskij som utgångspunkt 
Vygotskijs betoning av lekens centrala betydelse för barnens lärande har under 1990-
talet inspirerat flera forskare. Det medger i detta sammanhang att ett naturvetenskapligt 
perspektiv kan möta ett sociokulturellt perspektiv inom undervisning och lärande i 
miljö. Innebörden är att lärandet förstärks genom deltagande i ett socialt samspel. 
Kunskap finns mellan människor som utvecklas genom samspel. Elever lär genom att 
interagera med andra barn och vuxna. Elever lär både genom aktivt och passivt 
deltagande i leken. Eleverna kan i många fall först delta som observatörer i leken för att 
sedan delta aktivt. Enligt Vygotskij är leken den viktigaste formen för inlärning hos 
elever. I den fria leken kan eleven visa sin fantasi i praktiken och tolka den värld den 
uppfattar, men ibland kan lekar med regler vara att föredra. Elever reflekterar och 
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försöker förstå världen. Genom leken blir eleverna ansvarstagande, aktiva och 
deltagande i arbetet. Här ges utrymme för eleverna att även uttrycka värderingar. 
Lärandet ska kännas meningsfullt och ska knyta an till barnens erfarenheter. Leken ger 
både barnen och de vuxna möjligheter till samarbete. Det har kommit att betonas även i 
läroplanen, Lpo 94. I Vygotskijs skrifter från 1930-talet finns, även om termen 
metakognition inte används, ingående analyser av metakognitionens grundproblem. 
Barnets kunskapsutveckling kan beskrivas i två steg (Vygotskij, 1986). Det första steget 
kännetecknas av att kunskap tillägnas automatiskt och omedvetet. Det andra steget kan 
beskrivas som en gradvis ökande medvetenhet om aktiva medvetna kontroller av 
tillägnad kunskap. Det är i huvudsak skillnaden mellan en kognitiv och en metakognitiv 
aspekt av föreställningsvärlden. 

Lek och lärande i miljöundervisning 
I det komplicerade moderna samhället räcker det inte med att behärska enbart splittrade 
fakta och avgränsning av detaljer (Welén, 2003). Det finns emellertid få studier som 
belyser lekens betydelse för skolbarn i åldrarna 8 till 12 år. I miljöundervisningen har 
leken börjat tillämpas som exemplifieras i denna artikel. Lek och lärande kan ta sig 
uttryck på olika sätt, men det är särskilt intressant när lekens språk genom samspel 
fungerar som katalysator i lärandet. 

Lekens kännetecken 
Leken som pedagogiskt hjälpmedel kan indelas och kategoriseras på många sätt men i 
detta sammanhang skiljer jag mellan spontan och strukturerad lek. Spontan lek innebär 
att använda barns naturliga lek på ett sådant sätt att ett strukturerat lärande sker 
parallellt med att den spontana lekens positiva kvalitéer bevaras. Det räcker således inte 
med enbart spontan lek om man vill utnyttja lekens utvecklande potential. Hur leken 
struktureras och styrs är en balansgång för att inte avbryta och hämma lekens 
utveckling. Barnen kan genom leken kontinuerligt väva in sådana kunskaper, 
färdigheter och förståelse som de lärt sig i vardagslivet. I miljöundervisningen spelar 
redskap och andra artefakter mindre roll än elevernas egna erfarenheter. Det är däremot 
en fördel om lekområdet kan utökas utanför skolan i naturen eller andra stimulerande 
miljöer (www.naturskola.se/bladet/02-03/naturskoleiden.htm). 

Metod och genomförande 
I den undersökta klassen i årskurs 3 i grundskolan undervisas eleverna av en NO-lärare 
tillika utbildad naturskolelärare. Eleverna möter olika former av undervisning i 
naturvetenskap med olika miljöperspektiv som traditionell klassrumsundervisning med 
inslag av sokratisk dialog, olika NTA-teman (NTA- teman erbjuds till skolorna av 
Kungliga Vetenskapsakademin, KVA, och har som mål att stimulera intresset för 
naturvetenskap och teknik.), laborationer och experiment, lekar och exkursioner. 
Lekarna som eleverna kommit i kontakt med är i huvudsak strukturerade och styrda av 
läraren. Läraren förklarar och eleverna intar aktivt de roller de blir tilldelade och 
genomför leken (Ödegaard, 2003). 

Det förekommer även lekar med utrymme för elevernas spontanitet. I denna artikel 
fokuserar jag på en lek som är strukturerad av läraren. Den följs upp med resonemang 
som visar på problematiken avseende begrepp och samband i miljö men också på 
människans plats i naturen. 
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Datainsamling 
För att observera kommunikationen elever emellan och mellan lärare och elev använder 
jag mig av klassrumsobservationer och videoinspelningar av lärare och alla elever i 
klassen kompletterat med intervjuer av några elever och enkät av samtliga elever. I de 
videoobservationer som är av värde för denna framställning diskuteras en lek som i 
första hand avses fånga in begrepp och samband om näringskedja och näringspyramid, 
men också människans ställning i naturen. Vid videoupptagningen har eleverna nyligen 
lekt i utemiljön i den för eleverna tillgängliga Miljöverkstaden i kommunen. Med 
observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som det inträffar (Patel, 1994). Observationerna följer inte 
ett bestämt observationsschema. Däremot har jag bestämt mig för att iaktta läraren och 
hennes sätt att uttrycka sig, vilken roll hon tar på sig och vilken pedagogik och metodik 
som finns i klassrummet och utanför detta. Elevernas kommunikation och sätt att 
uttrycka sig såväl verbalt som med olika andra sinnen är i högsta grad relevant för min 
studie. 

Stimulated recall 

Stimulated recall kan sägas vara en av flera olika metoder där lärares kommentarer 
kring sitt arbete används som material (Calderhead, 1996). Det specifika för de 
undersökningar som gjorts med hjälp av stimulated recall är att en person, exempelvis 
som i mitt fall en NO-lärare, videofilmas eller spelas in på band under ett avsnitt av 
lektionen. Det inspelade avsnittet spelas upp kort därefter för den 
filmade/bandinspelade personen som får kommentera materialet med hjälp av mina 
frågor avseende ämnesinnehåll och samspel. Stimulated recall kan därför, som Michael 
Alexandersson skriver (Alexandersson, 1994), ses som en metod som används för att 
påminna en person om hur han eller hon tänkte under en viss episod. Jag anser att 
metoden stimulated recall i denna undersökning kan ses som ett instrument att se den 
insamlade empirin i ett annat ljus. Det innebär att jag använder resultatet från 
stimulated recall som hjälpmedel för diskussion av elevernas användande av begrepp 
och samband i lärandet. 

Metakognitiva dialoger och lärande 

I detta sammanhang har jag utifrån insamlad empiri fäst särskild uppmärksamhet vid 
Theory of Mind, vilket tillhör det metakognitiva forskningsområdet. Begreppet handlar 
om hur små barn utvecklar förmågan att ta andras perspektiv. Ibland används 
begreppet metalärande eller metakognitiva dialoger (Watkins, 2001). Det är ett lärande om 
lärande, som syftar till att: 

• Fokusera lärande som process i motsats till prestation. 
• Främja en rik föreställning om lärande och en rik variation av strategier. 
• Utveckla en metakognitiv dialog för att stimulera lärandet. 

I dialogerna ställs frågor som utmanar eleverna att fundera och reflektera omkring vad 
de gör och varför de gör specifika saker. Kognition och lärande definieras på olika sätt 
inom olika teorier, vilket i sin tur innebär att metakognition som begrepp också kan 
variera (Brown, 1983). Metakognitiv forskning sätter fokus på hur man tänker om 
kognitiva fenomen. Ska man lära sig att komma ihåg något kan man utveckla olika 
strategier eller tillvägagångssätt för att komma ihåg. Tankarna riktas vanligtvis mot det 
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man vill komma ihåg. Genom att i stället tänka på hur man gör när man försöker att 
komma ihåg något, blir man metakognitivt inriktad. 

Genomförande av Collembola leken 
Här följer en beskrivning av den Collembola leken eller hoppstjärtsleken, som helt 
genomförs i fält. Livet på grangrenen dramatiseras genom att leka en näringskedjelek 
där barnen spelar hoppstjärtar, spindlar och kungsfåglar. En spelplan på marken t ex i 
en glänta med måtten 30 x 20 meter föreställer grangrenen. Eleverna tilldelas roller och 
fördelningen är två kungsfåglar och fem spindlar. Resten av barnen intar rollen som 
hoppstjärtar och de får tre små grankvistar var i handen. När en spindel kullar en 
hoppstjärt betyder det att den har fastnat i spindelns nät. Hoppstjärten ger då spindeln 
en av sina tre kvistar och slår sig sedan på huk. Den fångade hoppstjärten kan befrias av 
andra hoppstjärtar om de hoppar bock över sin tillfångatagna kamrat. Spindlarna 
fortsätter att samla kvistar genom att kulla hoppstjärtar. Det gäller för spindlarna att få 
så många grankvistar som möjligt. En hoppstjärt som blivit av med alla sina tre kvistar 
kan inte fritas och sitter kvar på huk även om hon blir överhoppad. När spindlarna ätit 
hoppstjärtar och erövrat ett rejält antal kvistar i sin hand är det dags för kungsfåglarna 
att inta arenan. På lärarens signal flaxar kungsfåglarna in och försöker kulla spindlarna. 
När en spindel blir kullad går hon utanför spelplanen. Spindlarna måste komma ihåg 
vilken av kungsfåglarna som de blev fångade av. När alla fem spindlarna är uppätna 
avslutas leken. (Malmberg, 1997) Leken upplevs av eleverna som positiv och de vill 
gärna leka den om och om igen. I instruktionen före leken klargör läraren 
förutsättningarna. Det handlar om praktiska saker som t ex vem som får ta vem, hur 
många gånger och så vidare. Direkt efter leken gör läraren en första genomgång med 
eleverna genom att ta reda på hur många hoppstjärtar och spindlar som klarat sig. Den 
fullständiga genomgången följer under nästa och nästkommande lektion. 

Resultat 
När uppföljningen äger rum under en lektion inne i NO-salen blir utmaningen för såväl 
lärare som elever att analysera hur antalet av de olika organismerna hoppstjärtar, 
spindlar och kungsfåglar hänger samman. I början är osäkerheten hos eleverna stor. 
Eleverna för följande resonemang när det gäller motivering av antalet hoppstjärtar i 
förhållande till spindlar. Motiveringen är bl.a:  

• Skydda sig mot spindlar,  
• De mindre är fler för de hjälper till att käka upp     löven 
• Måste vara många för att bryta ner alla löv. 
• Annars hade inte löven blivit jord. 
• De förökar sig snabbare. 
• De lägger fler ägg. 

Redan i ett inledande skede relaterar eleverna hoppstjärtarna till den nedbrytning som 
pågår i markens förna. Att de är många kan bero på att de förökar sig snabbt och lägger 
fler ägg. De sätter sig in i hoppstjärtarnas levnadssätt. Den fortsatta diskussionen 
försöker ge svar på varför antalet spindlar är större än antalet kungsfåglar. Motiveringar 
är: 

• De dör av kylan. 
• De är utrotade. 
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Naturligt nog har eleverna svårigheter att klara ut hur de olika organismernas antal 
varierar. Diskussionen fortsätter såhär: 

Läraren: Hur många spindlar behövs för en kungsfågel? 

Magnus: Sju. 

Läraren: Per år? 

Magnus: En vecka. 

Läraren: En om dagen? 

Läraren: Hur många spindlar kan en kungsfågel tänkas behöva? 

Stefan: Sju. 

Läraren: På ett helt år? 

Stefan: Nej fler. 

Läraren: Jaha, på hur lång tid tänkte du? 

Stefan: En vecka 

Läraren: En om dan? Hur många spindlar behöver en kungsfågel? 

Magnus: Sju. 

Läraren: Per år? 

Läraren: En kungsfågel behöver en insekt var 20:e sekund. 4-5 stycken per minut alla timmar 
då det är ljust. På en minut behöver den äta 4-5 st. 

Läraren ställer ett antal frågor, men hon avslutar med att tala om hur stort antal insekter 
kungsfågeln behöver äta för att överleva. Eleverna föreslår själva fortsättningsvis att det 
t ex kan finnas 2000 hoppstjärtar och läraren förtydligar att det till och med kan behövas 
ännu fler per dag. Läraren berättar om det stora antalet hoppstjärtar som behövs för att 
föda en spindel. Begreppet att föda en spindel är något som det visar sig att eleverna tar 
med sig även till nästkommande tillfälle då de resonerar och reflekterar kring leken. 
Eleverna får i uppgift att rita en näringskedja och därefter en näringspyramid. Läraren 
visar i pyramiden på tavlan hur delen med hoppstjärtar längst ner i näringspyramiden 
är störst. Återigen betonar läraren det stora antalet spindlar som krävs för att en 
kungsfågel ska klara av att leva. Eleverna föreslår själva enligt sekvensen nedan att 
abiotiska faktorer som sol, gas och luft samt en biotisk faktor som löv bör finnas med i 
systemet. 

Läraren: Pia och Linda kom på en jätteklurig grej här, att det måste finnas löv- och var ska de 
vara? 

Pia och Linda: Längst ner. 

Läraren: Ska det vara lika mycket som hoppstjärtar? 

Pia och Linda : Mer! 

Jenny till Mary: Och vad äter löv? 

Mary: Regn? 

Sara: Solsken. 

Läraren: Jättebra Sara, det kan ni rita till, en sol! 
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Eleverna ser själva att parametrar som löv och sol måste finnas med liksom regn för att 
göra näringspyramiden fullständig och vid båda lektionstillfällena lärare och elever talar 
om detta hinner eleverna alltid först påtala det. En näringskedja och näringspyramid 
växer fram, där eleverna kan relatera marken, vatten (regn), luft (gas) och det levande 
livet i organismerna, som i grunden är beroende av solens energi. Eleverna visar även 
fortsättningsvis en osäkerhet kring varför antalet hoppstjärtar är större än antalet 
spindlar. Men någon form av utveckling märks då en elev uttrycker att de måste mätta 
spindlarna. Även problematik och låsning kring lekens regler uppvisas i dialogen med 
läraren. Lekens regler medför ibland förvirring för eleverna för att komma fram till 
proportionerna mellan de olika organismerna. Lekens struktur kan bidra till osäkerheten 
och medföra att det naturvetenskapliga innehållet åsidosätts. Fortsatt dialog mellan 
lärare och elever: 

Pia: Spindlarna åt hoppstjärtarna och fåglarna åt spindlarna. 

Läraren: Ok. Vilka fanns det flest utav sa du? 

Pia: Hoppstjärtarna. 

Läraren: Varför det? 

Pia: För dem… Jag vet inte… 

Paus. 

Läraren: Varför fanns där inte lika många hoppstjärtar som fåglar? Varför var det så? 

Paus 

Läraren: Yngve, varför fanns där fler hoppstjärtar? 

Yngve: För de var mycket mindre. 

Läraren: De var mindre. Fanns det fler orsaker till att det fanns fler? 

Stefan: För att de skulle kunna mätta spindlarna. 

Läraren: För att de skulle kunna mätta spindlarna. Jättebra! 

Eleven har här tagit fasta på att antalet hoppstjärtar är fler än antalet spindlar för att 
kunna föda eller mätta spindlarna. I följande sekvens speglas den fortsatta problematiken 
i analysen av leken. 

Läraren: Varför fanns det inte fler spindlar än fåglar då? Eller lika många spindlar som 
fåglar? 

Magnus: Det skulle bli för svårt för spindlarna. 

Läraren: Okej, hur menar du då? Om du hade sju fåglar och sju spindlar. 

Tim: Ja, då skulle ju bara en fågel ta en spindel. 

Läraren: Hm, aha. Precis. Och skulle de klara sig bra på det då? 

Magnus: Nej. 

Läraren: Varför inte det? 

Magnus: Det skulle bli svårt. 

Läraren: Hurdå menar du att det skulle bli svårt? 

Magnus: Jo, vad heter det nu, om en fågel skulle bli tagen så kanske den hoppar på en annan. 
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Läraren: Hur då menar du? Nu fattar jag inte riktigt hur du menar. 

Magnus: Men om en, vad heter det, två fåglar tar varsin spindel… 

Läraren: Om två fåglar tar varsin spindel… 

Magnus: Om de är lediga, och det är lika många. Så går de ju på en så då blir det tre mot en. 

Läraren: Äh… Jag är inte säker på riktigt att jag är med. 

Tim: Där är en fågel som jagar en spindel, vi tar två stycken. Då går de med den spindeln och 
så tar de den spindeln. 

Läraren: Du menar att hoppstjärtarna hoppar över den eller vaddå? 

Magnus: Nej. 

Läraren: Nu fattar inte jag! En fågel tar två spindlar… 

Magnus: Nej, titta! Om två stycken fåglar. Här är två stycken spindlar, så äter de upp dem. 
Då kommer de två fåglarna att gå på den spindeln där. Då blir det orättvist. 

Läraren: Då kommer de två fåglarna att slåss om den spindeln. Räcker det inte med att äta en 
spindel då? 

Magnus: Nej, men det var en lek och då skulle man ta så många som möjligt. 

Det är uppenbart att eleverna svarar på frågor direkt knutna till leken och att de inte 
kopplar ihop det med hur situationen förlöper i den verkliga näringskedjan i naturen. 
Läraren uppfattar detta och fortsätter att ställa frågor till dem för att kunna överföra 
leken till verkligheten. I slutfasen av analysen inser emellertid flera elever att det i 
näringssökandet också kan uppstå konkurrens om födan. Läraren får tillfälle genom 
Stimulated recall att reflektera över den Collembola leken. Samtalet förs både kring leken 
specifikt och utomhusundervisning och dess betydelse för lärandet. Läraren anser att 
det är av stor vikt att eleverna blir medvetna om att naturen är en del av lärandet. Målet 
hon har är att eleverna ska få positiva upplevelser genom att vistas ute och att de ska få 
möjlighet att upptäcka och uppleva. Hon anser att leken har stor betydelse för att skapa 
förståelse av olika grundläggande begrepp. I leken kan eleverna skapa förståelse av hur 
en vattenmolekyl rör sig. Läraren kommenterar 

Ibland leker vi vattnets kretslopp och vi leker näringskedja. Jag tycker att det är viktigt att de 
får arbeta med händerna. Diskussionerna elever emellan är också av stor vikt. Det viktigt att 
inte bara jag visar eleverna hur saker och ting fungerar utan eleverna måste själva kolla upp 
och prova och experimentera. 

Hennes sätt att strukturera lektionerna anknyter också till spiralprincipen (Bruner, 1960) 
genom att erbjuda eleverna kontakt med naturvetenskapliga begrepp och 
miljörelaterade samband successivt på olika sätt i ett återkommande mönster anpassat 
till elevernas möjligheter. Hon anser det vara viktigt att lära sig med hela kroppen och 
att eleverna får omsätta det de lär sig i praktiken och genom lek och rörelse (Vygotskij, 
1986) till att sedan se att det är teoretiskt och praktiskt tillämpligt. Läraren förstärker det 
metakognitiva inslaget i lärandet (Brown, 1983) genom ett antal återkommande frågor 
som: Hur kommer det sig att vi lekt den här leken förra gången? Hur kom vi fram till att 
det fler hoppstjärtar än spindlar? Hur stämmer det vi fann i leken med verkligheten? 
Dessutom får eleverna i uppgift att beskriva den genomförda leken för sina syskon och 
föräldrar. Uppgiften de får med sig hem lyder: Hur skulle de gå tillväga för att lära 
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andra barn och vuxna hur en näringskedja bildas och hänger samman? Uppföljningen 
av leken gör hon vid två tillfällen i klassen varvid hon kommenterar elevernas 
svårigheter att förstå innebörden i sambanden och orsakerna till det olika antalet djur i 
näringspyramiden. Hennes kommentar till detta är att eleverna bättre kunde har förstått 
mängden av antalet spindlar eller hoppstjärtar om kedjan istället innehållit djur och 
växter som satts i relation till födointaget hos människan. 

Slutsatser 
När eleverna repeterar begreppen näringskedja och näringspyramid kan man observera 
att det är eleverna i dialogen som lägger till biotiska faktorer som träd och löv. Genom 
att också lägga till behovet av vatten och solenergi växer näringskedjan och 
näringspyramiden fram mer fulländat. De lever sig också in i andra organismers 
levnadssätt. Kvarstående blir osäkerheten kring proportionerna mellan de olika 
organismerna, vilket inte är en lätt fråga att besvara. Slutsatsen är emellertid att även 
unga elever kan använda begrepp och samband i miljö med den strukturerade leken 
som utgångspunkt. Från en rad olika detaljer sammanfogas tydliga samband som också 
kan relateras till barnens vardag. Lärande i miljö utgår från ett konstruktivt tänkande i 
stället för fokusering på problem (Sjøberg, 2000). 

Analys och diskussion 

Omständigheten att eleverna inte till alla delar förstår näringskedjan fullt ut utgör inte 
ett avgörande problem. Avgörande är att eleverna kan relatera de begrepp de använder 
till sin egna konkreta verklighet och omgivning. Det visar på vikten av att eleverna tidigt 
kommer i kontakt med naturvetenskapliga begrepp, som de kan bygga vidare på. Den 
sokratiska, dialogen (Molander, 1996) och den metakognitiva dialogen (Brown, 1983) är 
avsedda att ge elever förutsättningar för att se sitt lärande, men också att ge tillfälle till 
reflektion. De bidrar också till möjligheter att sätta sig in i andras perspektiv genom 
kommunikation och interaktion i exempelvis olika lekar. I den Nationella utvärderingen 
2003 anförs bl.a. följande som anknyter till undersökningen. Skolans naturvetenskap går 
i stor utsträckning ut på att eleven skall utveckla begreppsförståelse för att bättre 
begripa omvärlden. Om inte detta sker har eleverna inga naturvetenskapliga 
tankeverktyg med vilka nya situationer i framtiden kan förstås, t ex miljöproblem. De 
naturvetenskapliga begreppen och teorierna hör till människans verkligt stora 
intellektuella landvinningar, nödvändiga för det moderna samhällets funktion. 
(Skolverket, 2004) 

Eleverna anser också enligt samma utvärdering att växelspel med läraren enligt 
eleverna är påtagligt bättre än att söka information i böcker, tidskrifter och med hjälp av 
datorer. Den i undersökningen observerade sokratiska dialogen och den metakognitiva 
dialogen understryker den nationella utvärderingens konstaterande. I utvärderingen 
poängteras också att den naturvetenskapliga kulturen är en nödvändighet för vårt 
samhälle för att t.ex. kartlägga miljöproblem och åtgärda dem. Enligt min bedömning 
bör målet vara att i största möjliga mån undvika dem. Det underlättas om vi tidigt är 
medvetna om vår roll och funktion i naturen i ett socialt samhälle. Slutligen visar även 
denna undersökning att när lärare och elever diskuterar begrepp som näringskedja och 
näringspyramid och hur de olika stegen i dem hänger samman utgår man inte från 
människan, vilket ofta är mer naturligt. 
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