
Hökälla 
 Uteklassrum

Har du lust att lära utomhus?
Hökälla är ett våtmarksområde som ligger nära 
Lillhagsparken på Hisingen. Området passar mycket 
bra för pedagogiska aktiviteter. Här finns många möjlig-
heter att utforska växt- och djurlivet. Det finns tillgång 
till uteklassrum, grillplats och fågeltorn.



Har du lust att lära utomhus?
Hökälla är ett spännande naturområde med fokus på fåg-
lar. Här har du nära till växter, djur, dammar och fågellivet. 
Om du flyttar ut undervisningen i naturen då och då så 
kommer du att märka att eleverna  engagerar sig på ett 
helt annat sätt än inomhus. 

Varför är det så viktigt med våtmarker för vissa fåglar, vad 
äter en hackspett, varför lägger grodorna sina ägg i dam-
men? Död ved; är det bra för insekter? 
Att vistas utomhus och att använda sina olika sinnen vid 
inlärning gör det lättare att förstå och komma ihåg det man 
lärt sig.

Bra att veta!
Uteklassrum i form av sittstockar med sittplats för hela  
klassen finns vid fågeltornet.

Fågeltorn finns vid Håberget i riktning mot Lillhagsvägen.

Grillplats finns i närheten av fågeltornet. Här finns ved för 
eldning.
 
Bänkbord att sitta vid finns på några ställen utmed gångvä-
gen.

Informationstavlor med kartor finns vid entréerna. 



Vad kan jag göra i Hökälla?

Gångstig - Gå på upptäcktsfärd i Hökälla.
Runt våtmarksparken går en 3,5 km lång gångväg. 

Fåglar - I området finns det över 100 arter av fåglar. Med 
eller utan kikare kan ni skåda fåglarna från fågeltornet eller 
spana på fåglarna i holkarna. Titta på svalorna när de flyger 
ut och in i sina hålor i backsvaleberget!

Växter -  Olika årstider bjuder på många intressanta upple-
velser i naturen. 
På slåtterängen bjuds det på en mångfald av ängsblom-
mor.  Vet du hur en äng ska skötas?
Vad har ekarna för betydelse för fågel - och insektslivet . 
Ta reda på ekens betydelse i kulturhistorien. Ta gärna med 
luppen och se vad du hittar i ett dött träd.

Djur - Vilka olika fladdermöss finns i Hökälla. Kan man höra 
en fladdermus? Var finns den på dagen?
Rådjur , räv, sork och ekorre kan man då och då träffa på  
här. Kan du se några spår av dem?

Dammar - Spana efter groddjur och salamandrar. Kan du 
höra groddjurens läte? 
Knölnaten och spetsnaten är två sällsynta arter som växer i 
dammarna. Varför är de så viktiga? 
Ta reda på vad dammen med dess växter och djur har för 
betydelse för den biologiska mångfalden i naturen.



Vill du veta mer?
www.hokalla.se

www.pedagogisktmaterial.goteborg.se
www.goteborg.se

För mer information och introduktion i området kontakta
John Thulin, john.thulin@svenskakyrkan.se
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