
 

Vad finns under ytan? 

Vi bjuder in pedagoger i årskurs 3-9 till två kursdagar 

på Rävsten 18-19 juni 2018.  

Vi kommer att söka svaret på frågan ovan genom att dra not, lägga mjärdar, håva, undersöka växter och 

vatten. Tillsammans med en mycket kompetent kursledning kommer vi ge exempel på hur man kan arbeta 

med innehållet i läroplanen för att eleverna ska lära sig mer om: 

• Kustens och sjöars ekosystem och de arter vi finner där 

• Att utföra fältstudier vid kust och sjö 

• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den  

• Hur människan påverkar våra vattenmiljöer 

• Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den 

Rävsten är en ö söder om Gräsö. Det är en fantastisk plats, ett gammalt skärgårdshemman som blivit 

lägerskoleplats och sommarparadis för besökande gäster. Kerstin Söderberg, som är skärgårdsbo sedan 

barnsben och arrendator på Rävsten, kan berätta mer om livet i skärgården förr och hur det påverkat ön. Vi 

kan fortfarande se spår av betande djur, hamlade träd och gärdesgårdar.  

Syftet med kursen är att ni ska få kunskaper och metoder för att kunna arbeta med vattenmiljöer med era 

elever. Vi hoppas också att ni efter två dagar på Rävsten fått uppleva lugnet, havet, klipporna, stjärnorna 

och både ätit god mat och haft inspirerande samtal med kollegor. 

Kursledning:  

Tomas Loreth Remén, limnolog på Upplandsstiftelsen, arbetar med länets sjöar, vattendrag och kust. 

Gustav Johansson, frilansande marinekolog med hela landet som sin arbetsplats. 

Kajsa Molander, naturskolepedagog, tar emot elever och lärare i naturen på Uppsala naturskola. 

Tid: 18 juni 11.00 – 19 juni 14.30 

Resa dit: Avfärd från Äspskärs brygga på södra Gräsö 10.30 (ta Gräsöfärjan 10.00 från Öregrund), vi slutar 

så att vi hinner med färjan 15.30 tillbaka till Öregrund. Det går att åka buss till Äspskär. 

Kostnad: 1300:-/person. Då ingår logi, mat och hämtning och lämning vid Äspskärs brygga. 

Anmäl senast 20 april till: kajsa.molander@uppsala.se 

Läs mer om Rävsten och se karta på www.ravsten.se   
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