
 

Naturdag Rovdjur 

åk 4-6 
 

 
 

Mål och syfte 

Elevernas kunskaper om stora rovdjur i Sverige och dess förvaltning ska öka. 

Genom rovdjursdagen få insikt i demokratiska beslut. 

Eleverna ska börja fundera vidare kring hur djur och människor ska kan samspela. 

Syftet är också att visa på att vi tänker och tycker olika och genom värderingsövningar och 

argumentation öka förståelsen mellan varandras synsätt 

Förarbete 
Diskutera gärna med klassen vilka djur som finns i Sverige? Vilka är rovdjuren? Vad är ett rovdjur? 

Vem bestämmer vilka djur som ska finnas i ett land och var de får vara? 

 

Aktivitet Naturdag 

• Genomgång i cirkel av dagens upplägg och säkerhet. Introduktion om stora rovdjur. 
• Eleverna delas in gruppvis för undersökande arbete i skiftande miljöer. De roterar till olika 

stationer beroende på upplägg: 

Övning – Sinnlig utställning och presentation om Stora rovdjur. Utställning uppbyggd i 

samarbete med Rovdjurscentrat De 5 stora i Järvsö, Länsstyrelsen i Stockholms län och 

Norrtälje naturvårdsstiftelse. 

Övning – Fall rovdjur 

Övning – Sägner och fabler 

Övning- Rovdjursslöjd 

 



 

 

Övning – Pejla 

   

 

 

Redovisning 

När grupperna arbetat färdigt samlas hela klassen  

för redovisning av aktiviteter, erfarenheter, nya  

kunskaper och upplevelser. Personal från Norrtälje  

naturcentrum leder reflektion och summering. 

 

• LUNCH- Eleverna lagar mat över öppen eld,  

alternativt äter medhavd matsäck. 

 

 

 

 

Övning - Den farliga människan och Vem har mest rätt till skogen? 

Övningar kopplade till ekologi, näringskedja och biologisk mångfald. 

 

Reflektion av naturdagen 

Eleverna reflekterar. Vi avslutar med övningen Alla kan. Vad har jag lärt mig? Vad vill jag veta mer 

om? Personal från Norrtälje  Naturcentrum summerar dagen. 

 

Bearbetning 

Åter i skolan gäller det att förvalta elevernas erfarenheter och nya kunskaper. Fånga in alla deras 

frågor, vilka ska vara grunden för fortsatt arbete. Teori och praktik kopplas samman. Naturdagen 

blir en del i elevernas referensram kring samspel mellan människa och djur. Vem har rätt att visats 

i olika naturområden? Vilka arter ska få finnas? Vilka hot finns kring den biologiska mångfalden? 

Deras egna förstahandsupplevelser, upplevelser och nya kunskaper ute i naturen och på Färsna 

gård är en god grund för reflektion och analys. Rovdjurscentrat De 5 stora i Järvsö  webbaserade 

Rovdjursskola är ett redskap i bearbetningsfasen(www.de5stora.com). 

 

 

 

Exempel Övning – Pejla 

Vi inleder med att tala om demokrati och vem 

som beslutar om viktiga saker i Sverige. Vad är 

rovdjursförvaltning? Vilken myndighet har 

ansvaret?  

Hur ska Länsstyrelsen veta att till exempel 

vargstammen är så stor som det är beslutat? 

Eleverna får testa att peijla. 

 

Centrala begrepp 
rovdjur  varg björn lo järv demokrati 

biologisk mångfald  näringskedja   ekosystem  förvaltning 

renbeteslandet             Rovdjurscentrat  De 5 stora   Viltskadecentrat  Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen  Naturvårdsverket 

 


