
Skog, rovdjur 
och klimat i skolan

Fullspäckat med teori och praktiska övningar!

Under höstlovet ordnar Rovdjurs-
centret och Skogen i Skolan tre 
kursdagar för dig som vill arbeta 
med skog, rovdjur och klimat i 
skolan. 

Dagarna är fristående från varan-
dra och kan väljas separat.

28 okt: Skog & rovdjur
29 okt: Klimatdag
30 okt: Att fokusera på förmågor 
- konceptet ”The big five”

Datum: 28-30 oktober 2014

Plats: Rovdjurscentret De 5 Stora i Järvsö

Pris: 200 kr/dag inkl moms, fika, lunch
Logi i stugor: 200 kr/natt (ej frukost)
Middag den 28:e: 100 kr

Anmälan: Senast 11 oktober
info@de5stora.com eller 0651-411 70

Program på nästa sida!

Välkommen!

  Övningarna under kurs-
dagarna är kopplade till 
LGR11!



Program

28 okt Skog & rovdjur

09.30 Kaffe och registrering 
10.00 Föredrag om skogen
11.00 Föredrag om de stora rovdjuren
12.00 Lunch 
13.00-16.00 Praktiska övningar inom- och utomhus (inkl fika)

18.00 Gemensam middag för dem som önskar

29 okt Klimatdag - med WWF

09.20 Kaffe och registrering 
09.50 Kort introduktion om klimatförändringar
10.00 Guidad tur på Järvzoo med fokus på arktiska arter
12.30 Lunch
13.30-17.00 ”Vardagen, klimatet & framtiden”
- WWF föreläser om klimatförändringar och vad man kan göra för 
att minska sitt ekologiska fotavtryck, samt ger smakprov på metoder som 
passar för klassrummet och i samhället.
- SiS presenterar sitt material ”Skogen och klimatet”. 
- Tips på övrigt material som lämpar sig för skolan.

30 okt: Konceptet ”The big five” - en metod för att nå skolans mål?

09.30 Kaffe och registrering 
10.00 Föreläsning av Göran Svanelid, konceptets upphovsman
12.00 Lunch
13.00 Rovdjurscentret och SiS presenterar övningar som tränar förmågor
14.00-16.00 Workshop där deltagarna utifrån konceptet får ta fram övningar som 
kan användas i undervisnigen. (inkl fika)

Om ”The big five”:
Fem förmågor är återkommande i grundskolans nya styrdokument. Om lärare i alla ämnen skulle 
fokusera på dessa ”big 5” kommer eleverna lättare att nå målen. Det menar bland annat universi-
tetslektor Göran Svanelid som har studerat grundskolans alla kursplaner.

De fem förmågorna är:
- Analysförmåga
- Kommunikativ förmåga
- Metakognitiv förmåga - bla tolka, värdera och reflektera.
- Förmåga att hantera information


