
”Skog och rovdjur är engagerande 
ämnen som är lämpliga att använda 
för att träna olika förmågor”

Upplägg:
5 mars: Kurstillfälle 1
16 april: Kurstillfälle 2
14 maj: Kurstillfälle 3

Eget arbete sker mellan kurstillfällena 
i form av att du som deltagare tar del 
av inspelade föreläsningar, lämnar in 
en skriftlig reflektionsövning samt gör 
några övningar med egen elevgrupp. 
Övningarna analyserar och utvärderar 
du först enskilt och sedan i grupp.

Varje kurstillfälle är 1-2 timmar med 
start kl 15. För deltagande krävs till-
gång till dator och internet.

Kursen är kostnadsfri.

Skog & rovdjur
En distanskurs för pedagoger 2018

Rovdjurscentret De 5 Stora är ett nationellt 
informationscentrum. 

Vår verksamhet strävar efter att ge en allsidig 
bild av rovdjuren och vi samarbetar därför med 
forskare, myndigheter och intresseorganisatio-
ner.

Skogen i Skolan  är ett nationellt samverkans-
program mellan skolan och Sveriges skogliga 
intressenter. 

Vi arbetar för att öka kunskapen om skogen med 
alla dess värden och hur vi använder den. Teori 
och praktik kopplas samman med skogen som 
verktyg i strävan mot läroplanens mål.

Anmälan senast 1 feb:

0278-35678 eller lena.abom@skogsstyrelsen.se

www.de5stora.com www.skogeniskolan.se

Tema skog och rovdjur är ämnen som 
med fördel kan användas för att uppnå
läroplanens målsättningar.

Kursen vänder sig till pedagoger  som vill 
veta mer om hur man kan arbeta med 
dessa ämne i skolan.  

Utbildningen ger ökad kunskap om skog 
och rovdjur och konkreta tips på olika 
typer av elevövningar. 

Hela utbildningen hålls på distans med 
träffar via internet.
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Övergripande om kursen:
Kursen består av tre träffar via internet och eget arbete däremellan.
Allt material till kursen finns på en webbaserad plattform och träffarna sker via Skype. 
Du behöver inte ha något eget Skype-konto utan får en inbjudan med länk via mail.
Kursen startar den 5 mars och slutar den 14 maj. 
Kursen är kostandsfri.

Datum för kurstillfällena och dess innehåll:
Varje tillfälle tar ca 1-2 timme med starttid klockan 15.00  

5 mars, kurstillfälle 1 
- Presentation av Skogen i Skolan och Rovdjurscentret
- Presentation av kursdeltagare
- Kursens syfte, mål, innehåll och upplägg  
- Temats koppling till läroplanen och potential att träna förmågor, fördelarna med utom-
  huspedagogik 

Eget arbete (5 mars – 16 april)
- Titta på förinspelade föreläsningarna:
 Rovdjurens biologi
 Rovdjur – konflikter och möjligheter
 Skogens olika värden och användningsområden
 
   Den som vill kontrollerar sin kunskap genom tillhörande quiz på plattformen.

- Skriftlig reflektion kring två frågeställningar:
 1. Det finns flera olika intressegrupper i samhället som har skilda åsikter om de   
 stora rovdjuren. Reflektera över din egen ståndpunkt kring var i landet rovdjuren   
 ska få vara och hur många de bör vara. Motivera!

 2. Skogen har olika användningsområden. Är det något område du tycker ska
         väga tyngre än det andra? Motivera!

16 april, kurstillfälle 2
- Frågor och diskussion kring innehållet i föreläsningarna. 
- Presentation av övningar att välja på att göra med egen grupp under perioden 17  
  april-14 maj

Eget arbete (16 april- 14 maj)
Gör minst fyra övningar med en egen grupp. Två av dessa analyseras och 
utvärderas med hjälp av ett formulär.

14 maj, kurstillfälle 3
- Muntlig utvärdering och diskussion av de övningar som gjorts.
- Summering och avslut.


