
Naturskolprogram med havet 
som tema vid Kvarkens naturskola och Ålands naturskola 



Natur och Miljös naturskolor

Mer information: www.naturskola.fi

Natur och Miljös naturskolor erbjuder naturskoldagar med varierande 
teman för daghem, förskolor och skolor under alla årstider. Alla teman 
anknyter till läroplansgrunderna och grunderna för 
småbarnspedagogiken. Verksamheten är ambulerande. 

http://www.naturskola.fi/


Utrustning

Vattentest-kit

Köksilen = den 
bästa håven 

Vattenkikare

Stereomikroskop

Diskade filburkar 
Köksmått (dl, tsk)
Luppburkar 
Artidentifieringsdukar
”Mikroskopägg” 
m.m...



Material

Artkort illustrerade av Sara 
Kåll-Fröjdö: 
https://sarelika.fi/laromat
erial/ Artkort på svenska från projektet ‘Virkamiehistä

VELMU-toimintaa’,
som drivs av NTM-centralen i egentliga Finland: 
https://ymparistonyt.fi/wp-content/uploads/2021/01/VELMU-LAJIKORTIT-
RUOTSI-WEB_pienempi.pdf

https://sarelika.fi/laromaterial/
https://ymparistonyt.fi/wp-content/uploads/2021/01/VELMU-LAJIKORTIT-RUOTSI-WEB_pienempi.pdf




Fisk. Tematisk uteundervisning i blå 
miljöer – en lärarhandledning 

https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/pedagogiska-publikationer/fisk/ 6

https://www.naturochmiljo.fi/naturskola/material-for-pedagoger/pedagogiska-publikationer/fisk/
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HAVETS SKATTKAMMARE - En
upptäcktsresa i Finlands marina 
undervattensnatur.

• Den första heltäckande skildringen av 
Finlands marina undervattensnatur. 
Boken tar sina läsare på en resa från 
Finska vikens klippstränder, ner i 
Skärgårdshavets djup och över 
Bottenvikens sandbottnar. Vilka växter, 
djur och alger lever här på havets 
botten? Hur formades Östersjön och 
hur har dess invånare anpassat sig till 
den unika miljön?



Uppdrag innan vi undersöker livet 
under vattenytan

Innan eleverna får håvar i sin 
hand behöver de få/hitta 
kombinationen till kodlåset. Olika 
uppgifter ger den information de 
behöver för att hitta koden. 
Artkunskap, samarbetsövningar, 
försiktighet är exempel på 
uppgifter de behöver klara av. 

Man ska kunna ta 
hand om de 
organismer som 
håvas upp ur 
vattnet. Vi övar 
försiktighet med 
ägg. 



Uppdrag innan vi undersöker livet 
under vattenytan

Spelet 36:an för att bekanta 
eleverna med platsen

Vad händer i våtmarken? Vi 
förklarar sedimentering 
med hjälp av oboy. 

Experiment med 
tång. 

Med de yngre barnen 
experimenterar vi med 
vattnets egenskaper. På 
bilden: vad flyter, vad 
sjunker? 



Kung Spigg

Inleds med en saga som är inspirerad av Julia Donaldsons och Axel 
Scheffers bok ”Lilla Spigg”.



Östersjöfondens klasser

Två tillfällen: 

vid en Östersjöstrand då vi undersöker 
Östersjön med vadarstövlar, håvar och 
vattenkikare. Tittar på liv i tångruskor och 
tångens fortplantning, kräftdjur, alla musslor 
och de vanligaste växterna.

vid våtmark då vi lär oss om sedimentering och 
våtmarkens funktion. Vi håvar och iakttar allt 
liv i sötvattensmiljön.

1.

2.



En favoritövning

Vattendroppens väg. Beskriver vattnets kretslopp
https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1490/s__18_vattendroppens_vag.pdf

Artbongaren. Varje elev får en roll (bild) med en växt- eller djurart. Leken hjälper eleverna
lära sig och repetera olika arter på. Leken är en tafattlek och går till så här:

3-4 elever är artbongare och 2-3 elever är fasttagare. Resten av eleverna är olika arters
växter eller djur och har varsitt kort med en bild på arten på ena sidan och namnet på den 
på andra sidan. Växt- och djurarterna springer omkring, medan fasttagarna jagar dem. När
en fasttagare får fast en art, betyder det att artbongaren har fått syn på den och arten förs
till artbongaren för att artbestämmas. Fasttagaren frågar artbongaren ”Vilken art är det
här?”, men stannar inte kvar för att höra svaret utan går vidare och fortsätter jaga. Eleven 
som blivit fast visar artkortet och artbongaren svarar på frågan ”Vilken art är det här?” 
Oberoende om artbongaren kan säga rätt art, får den kortet och rollerna byts (den som gett
bort sitt kort blir i sin tur artbongare och står kvar och väntar på att fasttagaren kommer
med någon att artbestämma)

https://www.naturochmiljo.fi/site/assets/files/1490/s__18_vattendroppens_vag.pdf


En favoritövning

Blåstångsleken. Några elever är 
blåstång med gasbubblor i fingrarna och 
sugkoppor i fötterna. Några är spiggar 
som simmar omkring i ”havets 
barnkammare”. Man kan ha en eller två 
som är abbore och försöker äta upp 
spiggarna -> då man blir uppäten blir man 
abbore. Spiggarna simmar omkring med 
simtag. Blåstången är skydd. Abboren 
simmar omkring genom att röra på 
munnen (käkarna).



Tack för oss! 

Ida Berg

ida.berg@naturochmiljo.fi
@kvarkensnaturskola

www.kvarkensnaturskola.fi

Åsa Andersson

asa.andersson@naturochmiljo.fi

Linda Valve 

linda.valve@naturochmiljo.fi
@alandsnaturskola

www.alandsnaturskola.fi

mailto:asa.andersson@naturochmiljo.fi
mailto:linda.valve@naturochmiljo.fi
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