
Hopp i Havet – om havets ekosystem 

 
Hej! 
Välkommen till höstens marinpedagogiska flerträffsprogram på Marint Kunskapscenter/naturum 
Öresund på Ribersborgsstranden. Programmet riktar sig till mellanstadiets årskurs 4 – 6 och består av 
tre träffar som sträcker sig från september till december 2019.  
 
Den övergripande idéen med programmet är att öka barn och ungdomars kunskap om havet och ge 
dem ett fördjupat lärande kring FN:s Globala mål – mål 14, Livet under ytan. Specifikt fokuserar 
programmet på delmål 14.2 - Skydda och återställ ekosystem, och på ett pedagogiskt inspirerande 
vis och med spännande praktiska moment vill vi öka elevernas kunskap om ekosystemen i Öresunds 
marina miljön. 
 
Programmet fördelar sig på tre träffar där träff 1 och 2, genomförs enskilt klassvis.  

• Träff 1 (2,5 h) genomförs på Marint Kunskapscenter/naturum Öresund. Teori om havet och 
ekosystem blandas med praktiska moment både inomhus och utomhus och eleverna får med 
sig tre uppdrag/grupp som ska framställas till träff 3.  

• På träff 2 (ca 1 h) kommer våra pedagoger på besök och ser hur långt ni kommit i arbetet 
med uppdragen. Passet är till för att eleverna ska ges feed-back och hjälp i sitt arbete. 

• Träff 3 (ca 1,5-2h) är ett event tillsammans med ca 4 klasser från andra skolor i Malmö stad. 
Elevernas färdigställda arbeten blir en del i bygget av en gemensam utställning på centret. 
Utställningen kommer att finnas tillgänglig för alla besökare till centret/naturum Öresund.  

 
 
Så här går det till: 
 
1. När ni bestämt er för att ni vill delta, följ hemsidans bokningslänk och välj tid för träff 1. Inför 
träffen är det bra om ni är bekanta med FN:s Globala mål, www.globalamalen.se, samt har delat upp 
eleverna i grupper om 4-5 st. 
 
2. På träff 2 kommer våra pedagoger och besöker klassen på skolan. Tid för träff 2 (oktober – 
november) bestämmer ni tillsammans med våra pedagoger. Till dess ska eleverna ha påbörjat 
arbetet med de uppgifter som ni fick i träff 1. Arbetet behöver inte vara klart, passet är till för våra 
pedagoger att ge feed-back och hjälpa till om någon kört fast.  
 
3. Träff 3 genomförs 3 olika dagar i december, klassen tilldelas en dag. Eleverna tar med sig sina 
färdigställda arbeten som ska vara med i utställningen och får hjälp med att sätta dem på plats. 
 
Praktisk information och förberedelser 
 
Bekanta er med FN:s Globala mål. 
Dela upp eleverna i grupper om 4-5 st. 
Ta med fika/frukt till träff 1 samt kläder efter väder. 
 
Hoppas ni vill vara med ☺! 
 
Personalen på Marint Kunskapscenter 
Tel 040-631 30 41 
info@smkc.se 

http://www.globalamalen.se/

