
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håvning vid Dalkarlskärret 
 

Innan ni kommer ut till oss vid Dalkarlskärret är det tre saker som ni behöver göra. 

 

1. Boka Naturbussen, senast två veckor innan ni ska komma hit.  Det är kostnadsfritt och 

bussen hämtar upp er på skolan. På Pedagog Uppsalas hemsida hittar du information 

om hur du bokar den. Beställ den till Dalkarlskärret. 9:15 och hem 13:15. Om tiderna 

inte passar hör av dig till oss på naturskolan. Om era 5:or ska på temat Rodd och 

paddling samma dag, samåk gärna med bussen då.  

 

2. Kolla med skolbespisningen så ni får med er mat, ni behöver ha med er mat som inte 

behöver värmas. 

Frukt eller något mellanmål är bra om det finns med till eleverna, det brukar behövas, 

de brukar bli hungriga så fort de kommer ut. Extra dricka är bra om de också får med 

sig. En festis på 2,5 dl räcker inte när eleverna är ute och rör sig hela dagen, egen 

vattenflaska är bra om de har med sig.  

 

3. Fylla i checklistan på vår hemsida, senast en vecka innan ert besök.   

 

När ni sedan kommer hit, 

börjar dagen med att bussen 

släpper av er vid 

Dalkarlskärrets parkering Vid 

parkeringen finns ett utedass.   

 

På andra sidan vägen kommer 

vi hålla till under dagen (se 

röda ringen på kartan).  

 

Det kommer finnas en 

pedagog från naturskolan som 

möter upp er vid parkeringen 

och som tar hand om er under 

dagen. Vi från naturskolan vill 

att det följer med minst två 

vuxna från er skola. Vi 

bestämmer tillsammans innan 

vi börjar dagen vilken tid det 

är lämpligt med lunch och 

förmiddags mellanmål.   

Fågeltorn 

https://pedagog.uppsala.se/resurser-for-undervisning/kultur-och-natur-i-skolan/boka-natur--och-kulturbuss/
https://naturskolan.uppsala.se/for-skolan/checklistor/checklista-hava-smakryp-i-dalkarlskarret/


Sedan så kommer dagen i grova drag se ut så här: 
 

• Hej och välkomna! 

o Genomgång av dagen och hur man håvar 

• Håva  

o Nu får eleverna arbeta i grupper och håva, det brukar 

vara lagom med ungefär 3 elever i varje grupp. Du 

känner dina elever bäst, så vi ser gärna att du delar in 

dem i grupper.  

o De kommer få håva, sortera sina djur och med hjälp 

av planscher försöka ta reda på vad de hittat.  

o Här är det bra om du som lärare har med en kamera 

och kan fota vad eleverna hittat, så ni kan jobba 

vidare med det hemma och för att eleverna ska få ett 

minne av djuren de hittar. 

• Samling innan lunch  

o Väldigt kort genomgång av vad som hittas. Nu är alla jättehungriga… 

o Sedan släpper vi tillbaka djuren, när det är gjort är det dags för lunchen.   

• Lunch 

o Det brukar bli en del skräp när man ätit upp matsäcken. Det finns soptunnor vid 

Dalkarlskärret men de är inte dimensionerade att ta emot skräp från flera 

skolklasser i veckan. Vi vill därför att ni tar med er allt skräp tillbaka och slänger 

det på skolan. Om eleverna har med eget fika är det bra att säga till dem innan att 

allt de tar med sig tar de själva tillbaka. Be dem ta med sig en egen skräppåse  

• Samling efter lunch 

o Berätta att eleverna nu får välja om de vill fortsätta håva, titta på fåglar med kikare 

eller något annat valfritt.   

o Här kommer naturskoleläraren ha en kort genomgång om kikare med de som vill 

titta på fåglar.   

• Välja mellan att håva, titta på fåglar eller upptäcka något eget.  

o En av er lärare stannar vid håvningen och naturskoleläraren tar med sig dem som 

vill titta på fåglar bort till fågeltornet. (se kartan på första sidan)  

• Avslutande samling 

o Innan ni åker tillbaka vill vi ha samling där vi sammanfattar dagen. Vad var bra 

med dagen, var det något som var mindre bra? Har de gjort något som de aldrig 

gjort tidigare? 

 

OBS! en viktig sak som vi inte nämnt än är kläder 

Vädret på våren kan vara väldigt lurigt. Ena dagen kan det vara varmt för att sedan vara kallt 

nästa dag, så KLÄDER EFTER VÄDER! 

Oömma kläder rekommenderas varmt, blir mycket roligare för eleverna om de inte behöver 

tänka på att de måste akta sina kläder. Ibland händer det att eleverna blir lite blöta, då de går 

lite för långt ut när de ska håva, så extra kläder är bra att ha med. Stövlar är också bra att ha. 

 

Vill ni veta mer om djuren som ni hittat finns det ett litet häfte i pdf form; Bland vattenfisar 

och virvelmaskar i vattenriket (från Kristianstad vattenrike).  
 

Varmt välkomna att upptäcka livet under ytan! 

Har ni några frågor är det bra att ni hör av er till naturskolan@uppsala.se 

https://vattenriket.kristianstad.se/wp-content/uploads/2018/04/smakrypsbok_uppslag.pdf
https://vattenriket.kristianstad.se/wp-content/uploads/2018/04/smakrypsbok_uppslag.pdf
mailto:naturskolan@uppsala.se

