VA
ATT
TEND
DAG
GA
AR
Pedaagogisk verksamhet viid Uppssala Un
niversiteet riktatt mot
fö
örskola och gru
undskolla.

Vatttendaagar
En vatteendag vid Erkenlabor
E
ratoriet är eett
läromeddel som täccker in myccket inom ddet
naturvetenskapligaa ämnesom
mrådet. D
De
genomfö
förs i Uppsaala Universitets regi o ch
under 110 år har elever utbild
dats i och vvid
den vacckra sjön Errken.
Vattenddagarna är framtagna
f
att
a passa dden
nya lärooplanen (Lääroplan för grundskolaan,
förskoleeklassen occh fritidsheemmet 201 1)
samt äm
mnes- och kursplanern
na (ht 201 1)
för biologi och natturkunskap på gymnasiial
nivå.
Vi gennomför anppassade vattendagar fför
barn i fförskola uppp till gymn
nasium och vi
kan äveen tillhandaahålla materrial att arbeeta
med innnan och efteer ett besök hos oss.
Kärnan i Vattenddagen är att
a vi arbettar
utifrån det naturveetenskapliga arbetssätttet
och inteegrerar teorri med prak
ktik. Från de
allmännna målen i nya
n läroplaanerna strävvar
vi efter att:






llära, utforrska och arbeta bååde
ssjälvständiggt och tillsaammans m
med
aandra och känna
k
tillit till sin egen
fförmåga
aanvända kunskaper från
de
nnaturvetensskapliga
kkunskapsom
mrådena
för
vidaare
sstudier i sam
mhällsliv occh vardagsliiv
ffå kunskapper om föru
utsättningarn
rna
fför en godd miljö och en hållbbar
uutveckling

Utöver ovan nämnnda mål stträvar vi m
mot
nivå- occh kursanpaassade mål, vilket synss i
de
pedagogiskaa
planerin
ngarna
fför
n hittar på vår
v hemsidaa.
respektiive år som ni
En Vatttendag är mer
m än en utflykt,
u
det är
ett läroomedel som
m inspireraar och lyftter
elevernaa att prestera och uppfylla hela ssin
potentiaal. Det ger lärare
l
möjliighet att ta eett
steg tillbbaka, iakttaa och bedöm
ma varje elevv

in
ndividuellt och att hinna föra
f
en
peedagogisk dialog, eftersom Erkenlaaboratoriets pedagoge
ger driver dagen
frramåt.
De
D
vackra omgivninngarna occh den
trrivsamma atmosfärenn främjar också
grruppkänslan
n i klassserna. Elevernas
E
ny
yfikenhet vaknar
v
och sskapar ett intresse i
grruppen
som
kan
an
skapaa
nya
saammansättn
ningar ochh öka sammans
håållningen i klassen.
k
Kostnaden
K
för en vatttendag ärr 1600:ex
xkl. moms och bokaas via e-po
ost eller
teelefon:
piia.larsson@
@ebc.uu.se, 0018 471 345
51
kaarin.beroniu
us@ebc.uu. se, 018 471 2864

Förskola
F
a - tem
ma vatte
en
Målet
M
är att
baarnen
ska
up
pptäcka
det
vä
äxt- och djurliv
so
om finns vid
d och
och
i
sjöar
attendrag.
va
Vi
V besöker det
öp
ppna
vaattnet
occh stranden
n och
un
ndersöker vilket
v
liv
v som finnss och
fu
underar
över
hu
ur det hängeer ihop.
Vi
V jobbar både
b
teorettiskt och praktiskt
p
occh tar reda på vad som
m lever och
h växer i
sjöar och vaattendrag occh också hu
ur vi gör
fö
ör att ta redaa på och uppptäcka mer!
I enlighet med
m läroplaanen för fö
örskolan,
stträvar vi mo
ot målen att barnen skaa:

Lära sig mer om vatten, sjöar och det liv
som finns där
(utveckla sin förståelse för naturvetenskap
och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla
kemiska processer)
Följa vattnets kretslopp och se var
människan (vi) påverkar
(utveckla intresse och förståelse för
naturens olika kretslopp och för hur
människor, natur och samhälle påverkar
varandra)
Lära sig hur man kan dokumentera sina
upptäckter och hur man tar reda på
mer!
(utveckla sin förmåga att urskilja, utforska,
dokumentera, ställa frågor om och samtala
om naturvetenskap)

Vattendagar År 1-3
Målet är att barnen ska upptäcka det växtoch djurliv som finns vid och i sjöar och
vattendrag samt att följa sjön under ett år.
Vi upptäcker hur djur och växter gör när
årstiderna växlar.
I enlighet med läroplanen för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet 2011,
strävar vi mot målen att barnen ska:
Komma i kontakt med vatten och det liv
som finns där
(Djur och växter i närmiljön och hur de
kan sorteras, grupperas och artbestämmas
samt namn på några vanligt
förekommande arter)
Se hur årstiderna växlar och förändrar
förutsättningar för livet i sjön
(Årstidsväxlingar i naturen och hur man
känner igen årstider. Djurs och växters
livscykler och anpassningar till olika
årstider)
Upptäcka vem som äter vem i sjön och
vad som händer när ett djur försvinner

(Enkla näringskedjor som beskriver
samband mellan organismer i ekosystem)

Vattendagar År 4-6
Här fokuserar vi på vilka förutsättningar
som påverkar på olika platser i sjön. Vi
kommer att djupdyka i ekosystemet insjön,
se hur vi människor påverkar och påverkas
av den och uppleva vår natur från dess
vackraste sida.
I enlighet med Lgr -11, strävar vi mot
målen att barnen ska:
lära, utforska och arbeta både självständigt
och tillsammans med andra och känna tillit
till sin egen förmåga
använda
kunskaper
från
de
naturvetenskapliga kunskapsområdena för
vidare studier i samhällsliv och vardagsliv
få kunskaper om förutsättningarna för en
god miljö och en hållbar utveckling
Ämnesspecifika syften
genomföra systematiska undersökningar i
biologi
använda kunskaper i biologi för att granska
information, kommunicera och ta ställning
i frågor som rör ekologisk hållbarhet
att utveckla kunskaper om biologiska
sammanhang och nyfikenhet på och
intresse för att veta mer

Vattendagar År 7-9
Målet är att se hur vi människor påverkar
och påverkas av sjön och utifrån egna
frågeställningar se sambanden som länkar
samman allt liv i sjön. Våra upptäckter
kommer att göra oss medvetna om den
mångfald vi befinner oss i och hur vi kan
bidra till att den finns kvar i framtiden.

Målet m
med underrvisningen är att eleveen
ska:
Se vilka effekter människan har på sjööar
och vattendrag, både förr djur o ch
vattenkvvalitet
(Männisskans påverrkan på natu
uren lokalt
och globbalt. Möjliggheter att so
om
konsument och sam
mhällsmedbo
orgare bidrra
till en hållbar utvecckling)
e ekosysteem
Följa och upptäckka livet i ett
och läraa dig att unndersöka dett utifrån egnna
ekologisska frågestäällningar.
1. L
Lokala ekossystem och hur de kan
uundersökass utifrån eko
ologiska
ffrågeställniingar. Samb
banden
m
mellan popuulationer occh
ttillgängligaa resurser i ekosystem.
D
De lokala ekosystemen
e
n i jämförelsse
m
med regionala eller glo
obala
eekosystem.
2. B
Biologisk mångfald
m
och vad som
ggynnar resppektive hota
ar den.

Fördjupning
gar från årr 7
Kemi
K
– elev
verna tar eg
eget provvatten och
kaan mäta t.ex
x. syrgas, foosfat och klo
orofyll
Miljö
M
– vad är hållbar utveckling och hur
stträvar vi mot
m det? V
Vi bedömeer status
(v
vattenkvalitet) av sjöön Erken genom
biiologiska analyser
a
avv vilka djjur som
finns/inte fin
nns och i vilken määngd. Vi
an
nvänder meetoder och kklassificerin
ngar från
EU:s vattend
direktiv.
Klimat
K
– vaad händer i sjön när klimatet
än
ndras? Hur såg sjön uut för 10, 20,
2 50 år
seedan och vaad hittar vi när vi jäm
mför med
hu
ur den ser ut
u idag?
Vill
V
du haa mer infformation, färdiga
peedagogiska
planneringar
eller
arrbetsmateriaal att använnda innan elller efter
en
n vattendag? Besök osss på vår hem
msida:
htttp://www.eebc.uu.se/foorskning/IEG
G/erken/
Utbildning_k
U
kurser/Vatteendagar

Genomfföra en natuurvetenskaplig
undersöökning i sjönn Erken
1. F
Fältstudier och experim
ment.
F
Formulerinng av enkla
ffrågeställniingar, planeering,
uutförande och
o utvärderring.
2. H
Hur organissmer identiffieras,
ssorteras ochh grupperass utifrån
ssläktskap occh utvecklin
ng.
3. SSambandet mellan biollogiska
uundersökninngar och uttvecklingen
aav begrepp,, modeller och
o teorier.
4. D
Dokumentaation av und
dersökningaar
m
med tabelleer, diagram,, bilder och
sskriftliga raapporter
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R
Sp
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f
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