
 

Havet och vi 
 

Hej och välkommen till programmet Havet och vi!   

 

Vi hoppas att programmets olika delar sammantaget ska ge er en rolig och lärorik 

upplevelse, både inomhus, utomhus, på egen hand och tillsammans med oss!   

Boka redan nu Havslådan till din klass, för strandexkursion på egen hand. Boka också 

den digitala frågestunden med oss redan nu. Båda aktiviteterna bokar 

du här: https://smkc.setmore.com.   

  

 

Havet och vi består av tre delar: 

 

 

1.) Förberedelser i klassrummet  

För att sätta igång samtal om havet och varför det är så viktigt för oss människor, samt för 

att lära känna livet under ytan i Öresund finns en Powerpointpresentation med 

samtalsfrågor om havet, samt en kort film där vi går igenom några av de arter vi hittar på 

grunt vatten i Öresund. Du som lärare får ett informationsunderlag att läsa igenom innan, 

och informationen i det finns även som bildtext i presentationen.   

Titta på presentationen tillsammans med eleverna och diskutera frågorna som finns i 

den med klassen. Samla sedan ihop de frågor som dyker upp i klassen under samtalet 

och som ni inte hittar svar på. Ta med frågestunderna till den digitala frågestunden med oss. 

Om det inte kommer upp så många frågor, uppmana eleverna att jobba i par och formulera 

en fråga per par som handlar om havet.  

Presentationen och det tillhörande informationsunderlaget hämtar du på startsidan för 
"Havet och vi". 
Om ni vill lära er mer om havsmedvetenhet och om Öresund kan ni kolla in de första delarna 

av vår filmserie “En stund med Öresund”: https://www.naturumoresund.se/en-stund-med-

oresund 

  

 

2.) Strandexkursion med Havslådan  

Som andrasteg gör ni en strandexkursion på Ribersborgsstranden. Boka Havslådan: 

https://www.naturumoresund.se/ordinarieprogram. Lådan är fylld av håvar, hinkar, tråg, 

vattenkikare, nyckelkartor och annat ni behöver för att utforska livet i strandkanten.  
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 3.) Digital frågestund med naturum Öresunds pedagoger  

Avslutningsvis träffar ni våra pedagoger online i en digital frågestund. Då får eleverna tillfälle 

att ställa de frågor om havet som dykt upp under de andra momenten. Frågestunden är 30 

min.  

För att genomföra frågestunden skickar du som lärare - efter att du har bokat tid för 

frågestunden: https://smkc.setmore.com - en mötesinbjudan till oss i den digitala plattform 

ni föredrar att använda. Eftersom olika skolor använder olika plattformar är det enklare att 

ni står för mötesinbjudan, så vi kan använda den plattform ni är vana vid! Vi vill gärna att ni 

loggar in i det digitala mötet 10 minuter innan frågestundens start, för att kolla att tekniken 

funkar som den ska. Vi behöver också ett telefonnummer till dig så att vi kan nå dig om 

tekniken skulle strula. Skicka inbjudan till elinor.hermansson@smkc.se senast två dagar 

innan er bokade tid. Hit kan du också mejla om du har frågor om programmet.   

  

Vi ses!  
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