
I SAMARBETE MED: 

Fjällräv i ryggan

Aktivitet 30: Presentation av fjällrävsprojektet 
TEMA: Gör en gemensam presentation av fjällrävsprojektet för en annan klass på skolan 
och/eller föräldrar.

 

TIDSÅTGÅNG: Förbereda framförandet, cirka 60 minuter eller mer. Hur länge framförandet varar 
beror på vad lärare och elever väljer att visa.

PERIOD PÅ ÅRET: Aktiviteten genomförs inomhus.

UTRUSTNING

 » Smartboard eller skärm för presentation av faktatext och quiz.
 » Eventuellt instrument för framförande av fjällrävssången.

BAKGRUND

Bakgrundskunskapen som har inhämtats under hela projektet kommer här till nytta för elever 
och lärare.
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GENOMFÖRANDE

1. Framförande för föräldrarna, exempelvis under en föräldrakväll eller ett föräldramöte, 
ger eleverna erfarenhet av att redovisa ett projekt och en god anledning att förmedla till 
föräldrarna hur viktigt det är att rädda fjällräven. 

2. Framförande för yngre elever på skolan ger ett ”smakprov” på vad de yngre eleverna kan 
förvänta sig när de senare ska arbeta med fjällräven. 

3. Läraren delar in klassen i grupper som framför/presenterar olika delar av projektet:
 »Rollspel från boken.
 »Faktatext som eleverna har skrivit – välj ut 1–3 faktatexter
 »Fjällrävssången – eleverna sjunger och spelar.
 »Visste du att ...-lapparna sätts upp i klassrummet och eleverna tar på sig fjällrävsmaskerna 
och visar föräldrarna/eleverna runt i klassrummet.
 »Visa fram väggtidningen som eleverna har gjort.
 »Frågesport – avsluta med en quiz om fjällräven. Dela in åskådarna i lag och kör quizet på 
smartboard eller skärm.
 »Låna om möjligt fjällrävs- och rödrävsskinn, samt spårstämplar från länsstyrelsen eller 
naturskola i din kommun, för att ha till utställning.
 »Koppla lärandet till läroplanen, genom att redovisa rutorna om kunskapsmålen för 
föräldrar. 
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Kunskapsmål 
Genom presentationen sammanfattar eleverna det de har lärt sig under projektets gång. 

Vilka inlärningsmål som kan kopplas till presentationen beror på vilket presentationssätt 
som väljs.

Centralt innehåll enligt svensk läroplan Lgr11, (femte upplagan 2018).

BIOLOGI:

 » Djur och växter i fjällmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas  
(åk 1–6).

SVENSKA: 

 » Muntliga presentationer och berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. 
Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja 
presentationer (åk 1–6).


