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Abstract
Hagadeklarationen är en överenskommelse mellan länderna i Östersjöregionen om att hållbar 

Eleverna inventerar och artbestämmer växter och djur i naturområden i skolans närområde 

utifrån elevernas redovisningar drar vi slutsatsen att våra syften uppfylls, och ser möjligheter 

att utveckla projektets tvärvetenskapliga potential, anknyta till projektet i högre årskurser och 
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Begreppet hållbar utveckling introducerades i början av 1980-talet och 1987 publicerade 

Bruntlandkommissionen FN-rapporten Vår gemensamma framtid (World Commission on 

tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

överutnyttjas eller förstörs och detta resulterar i ett hot mot människans och andra organismers 

exempel Påskön som idag är ett kargt landskap, vittnar om ett överutnyttjande av naturens 

Den globala situationen är summan av de lokala problemen och det är också lokalt som man 

Det är idag klart att människans överlevnad är helt beroende de olika ekosystemens 

olika ekosystemen är långt mer komplexa än man tidigare trott och att en god biologisk 

mångfald är nyckeln till systemens stabilitet och motståndskraft mot förändringar av balansen 

är sannolikheten att ekosystemet mår bra och har god resiliens mot yttre förändringar 
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biotoptyper, till exempel naturreservatet vid Aborrträsk och den potentiella nyckelbiotopen 

Sarvträsk, som är en sumpskog och har klassats att ha högt naturvärde (Skogsstyrelsen, 

av dessa områden har även starkt påverkats av ingrepp vilket ger ytterligare en dimension 

promenad bort vilket gör det lätt att utföra biotopinventeringen under skoltid inom ordinarie 

Eftersom miljöproblemen har en naturvetenskaplig aspekt men också en social/kulturell 

aspekt behövs båda synsätt tillsammans för att förklara hur problem uppstår och hur de 

deklarationen mellan länderna i Östersjöregionen om att utbildning för hållbar utveckling 

att utbildningen ska ha ett demokratiskt förhållningssätt och ge eleverna en möjlighet att få 

tillämpa demokrati i undervisningen samt att lärandet ska inriktas mot problemlösning och 

Syftet med utbildning i de naturorienterande ämnena är att göra naturvetenskapens resultat 

Mot denna bakgrund uppstod idén att skapa det så kallade biotop-projektet för eleverna 

projektet och på så sätt dela med oss av det som fallit väl ut, men också skapa möjligheter till 

sociala valideringen av forskningsresultat inom naturvetenskap sker bland annat genom 

avhandlingar, konferenser, olika diskussionsforum till exempel debattartiklar (Mortimer & 
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observatören är fullständig deltagare, deltagare som observatör, observatör som deltagare eller 

Deltagande observation ställer krav på observatören, som måste vara medveten om sina 

värderingar, sin roll som observatör och vilken grad av observation som tillämpas för att så bra 

Fullständig deltagare innebär att forskaren deltar med samma förutsättningar som 

övriga gruppmedlemmar och att dessa inte är medvetna om forskarens roll, vilket kan vara 

informerats om vilken roll forskaren har och har därmed haft möjlighet att ha synpunkter 

De resultat som redovisas har dels nåtts genom deltagande observation i fält och i klassrum, 

Vi har varit aktiva deltagare i det som studeras, under projektet i form av handledare, där 
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3 Huvuddel

– producera idéer, sovra bland hypoteserna och sammanställa dem som man vill arbeta med, 

formulera frågeställningar, inhämta kunskap samt använda kunskaper till lösning av problemet 

De återkommande redovisningarna fungerar som tillfällen då eleverna får visa sina kunskaper 

nya frågor och ger uppslag till nya undersökningar, samt tränar eleverna i argumentation och 

Eleverna som börjar på 7-9 på Myrsjöskolan kommer från olika skolor och har olika 

elever från olika skolor och klasser skapas basgrupper där varje individ kan bidra med kunskap 

Biotop-projektet innebär kortfattat att en grupp av elever inventerar och artbestämmer växter 

Arbetet inleds praktiskt med att lärarna inventerar terrängen kring skolan för att se vilka 
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Eleverna och läraren arbetar kontinuerligt med begreppsbildning kring hållbar utveckling 

med både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspekter, etiska frågeställningar, 

biologisk mångfald, biologisk taxonomi, organismfysiologi, samt rent praktiska moment som 

Arbetet sker även i form av redovisningar och diskussioner med hela klassen, föreläsningar 

En inledande övning kan vara enskild studie av en myra i lupp där varje elev dokumenterar 

sina observationer och där målet är att en person som enbart läser dokumentationen ska 

kvadratmeter av delområdet och observerar och dokumenterar växter och djur, för att på detta 

Varje grupp tilldelas ett gruppområde och får planera sitt eget arbete med inventeringen, 

Utrustningen får eleverna efterhand be om när de kommer fram till vad de behöver för sitt 

detta byte redovisar grupperna för varandra och läraren i helklass, muntligt, skriftligt och med 

Biotop-projektet avslutas med att varje enskild grupp redovisar ett gruppområde vid en 

Vi tänker här redovisa resultat och föra diskussion avseende biotop-projektets syften som 

presenterades i inledningen: introduktion till det naturvetenskapliga arbetssättet, hållbar 

utveckling och biologisk mångfald, elevernas förmåga att kommunicera kring sitt arbete samt 

Biotop-projektet genomfördes första gången höstterminen 2006, av fem lärare med totalt 
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som tidigare inventerats av elever tillsammans med en annan lärare som 2008 inte undervisade 

tidigare skolår har eleverna gjort enklare studier ute i fält och har också med sig erfarenheter 

Enklare uppgifter, som att observera och dokumentera ett enstaka djur eller inventera 

ett litet avgränsat område, förbereder eleverna för att själva kunna planera och genomföra 

en längre tid får eleverna möjlighet att träna observation, hypotesprövning, analys samt att 

elever använder det naturvetenskapliga arbetssättet för att ta sig an nya områden inom NO-

En händelse under årets biotop-projekt var att en grupp elever efter mycket uppståndelse 

insektsböcker vi har på skolan (Sandhall, 2006) och i källor på internet (Ljungström, 2004) 

nya kunskap och analys medförde att de insåg att ytterligare noggranna studier skulle behövas 

försvåras genom att eleverna inte dokumenterat vilken sorts växt, till exempel träd eller buske, 

Eleverna hittar ofta larver, till exempel trollsländelarver, och genom att ta reda på mer får 

upplever att det öppnar sig en helt ny värld när de får observera och undersöka de allra minsta 
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Diskussioner kring hållbar utveckling får ett annat innehåll för eleverna när de på nära håll fått 

Vi tycker oss se att de elever som deltagit i biotop-projektet har utvecklat sin förmåga att 

svenska, engelska och SO, berättar att dessa elever har lätt att tala fritt utifrån stödord och 

I den fortsatta undervisningen, efter projektet, ser vi att eleverna tycker att det är roligt 

presentationsformer, förutom traditionell muntlig presentation förekommer modellbyggen, 

att de klarar att framföra sina kunskaper inför nya och delvis obekanta personer, vilket många 

Flera av klasserna valt att delta och varit framgångsrika i olika tävlingar där presentation 

Tävlingsdeltagandet har också lett till att en klass fått göra en presentation för Nacka kommuns 

gruppernas sammansättning främjas nya kontakter mellan elever som inte känner varandra 
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problembaserade arbetssättet blir det tydligt att varje grupp och enskild elev har olika 

erfarenhet och kunskap med sig, och det blir också naturligt att handleda utifrån de behov som 

biotop-projektet i senare diskussioner och vid frågor om vad de kommer ihåg mest från tiden i 

Genomförandet av biotop-projektet har även för oss lärare varit engagerande och positivt, 

oss själva, redovisar våra subjektiva uppfattningar och bedömningar vilket påverkar 

observationernas validitet som metod att bedöma i vilken utsträckning som våra syften med 

lärare i andra ämnen, exempelvis SO-ämnena, bild och språk, till projektet utnyttjas den 

människans och samhällets påverkan på ekosystem eller vad som styr resultatet av det 

En digital katalogisering biotopinventeringen kan upprättas så att uppgifterna blir mer 

av variationer inom biotoperna över tid, vilket skulle kunna vara en fördjupningsuppgift för 

För att stärka elevernas känsla av att deras arbete är meningsfullt kan arbetet knytas an till 

miljöarbete utanför skolan, till exempel Skogsstyrelsens projekt att biotopinventera samtliga 

Under de tre år som vi har genomfört biotop-projektet har vi framför allt haft fokus på det 
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elevernas redovisningar bör göras med löpande dokumentation under pågående projekt och 

års projekt, utvecklingsmöjligheter kan bli synliga och det blir lättare för nya lärare som 

före och efter projektet kan vi få ett mått på om eleverna i en basgrupp eller klass upplever att 
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