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S vartådalen är känt för sitt fantastiska 
och rika fågelliv. Under vår och höst 
samlas tranor, gäss och svanar 

på åkrarna i Svartådalen och skapar 
tillsammans ett fantastiskt skådespel. 
I området finns även flera intressanta 

skogsfåglar och rovfåglar. Artrikedomen 
beror bland annat på Svartådalens 
våtmarksområden. Detta ämne består 
både av geografiska övningar såväl som 
studier med kikare där man studerar och 
lär sig känna igen olika fågelarter. 

D etta tema i Naturskolan formas av 
de olika årstiderna och anpassas 
efter vad man kan se i naturen just 

då. Alla årstider är speciella och har alla ur 
natursynpunkt unika saker att erbjuda. Det 
innefattar därför allt från, träd, blommor, 
pollinering, svampar, skördetid till spår i 
snön. Möjligheterna och variationerna på 
detta tema är stora och kan lätt anpassas 
till olika teman som skolorna arbetar med. 

TIDSÅTGÅNG

Halvdag eller heldag

ÅRSTID

Vår, sommar och höst

KOPPLING TILL KURSPLANERNA

Biologi

TIDSÅTGÅNG

Halvdag eller heldag

ÅRSTID

Passar alla årstider

KOPPLING TILL KURSPLANERNA

Biologi

TIDSÅTGÅNG

Halvdag

ÅRSTID

Vår och höst (beror på fåglarnas flytt) 

KOPPLING TILL KURSPLANERNA

Biologi, Svenska och Geografi

BRANDEKOLOGI – EN DAG I HÄLLESKOGSBRÄNNAN

SVARTÅDALENS FANTASTISKA FÅGELLIV

ÅRSTIDERNA

D e berättelser vi har om olika väsen 
och fenomen runt om i landet är en 
riktig kulturskatt. Ofta finns liknande 

berättelser på flera ställen, många är 
berättelserna om älvor, tomtar och 
Bäckahästen till exempel. I Svartådalen 

har vi turen att ha våra alldeles egna 
väsen såsom vårt sjöodjur Hällsjöormen 
och Hullbergssuggan, en riktigt otäck 
spökgris. Det här är ett kreativt och 
skapande ämne då vi arbetar med 
berättelser och skapar med olika material. 

VÄSEN OCH ÖVERTRO

TIDSÅTGÅNG

Halvdag

ÅRSTID

Passar alla årstider

KOPPLING TILL KURSPLANERNA

Historia, Bild och Biologi

E fter skogsbranden i Västmanland 
2014 har naturen sakta men säkert 
börjat återhämta sig igen. Det finns 

liv i skogen där det brann men det är inte 
samma som det en gång var vilket beror 
på att branden var så omfattande och 

därför hade en stor påverkan på naturen. 
Miljön i Hälleskogs brännan är väldigt 
speciell och här finns många saker att 
upptäcka. Ämnet tar upp allt från naturens 
förändring över tid, djurlivet, Allemansrätten 
och regler för Naturreservat. 
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Medfinansiärer till denna broschyr för projekt SNoK 4

Alla ämnen passar förskola till årskurs 6  
och anpassas beroende på ålder.  

Kopplingen till kursplanerna är bara  
exempel och fler kopplingar kan göras. 

För mer information om ämnena och  
kopplingen till kursplanerna besök  
vår hemsida www.svartadalen.se 

BOKNING & INFORMATION  
info@svartadalen.se | 0224- 74 00 11

Naturskolebesöket planeras i samråd med 
skolans personal. Har ni därför egna förslag  
på tema eller något särskilt önskemål tveka 

inte att höra av er. Naturskolan kan också 
anpassas till andra grupper än skolor. 

Vi bygger tillsammans lösningar  
som passar er! 


