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Välkommen till Örebro naturskola 
– där upplevelser blir kunskap 

 

Klassbesök hösten 2019 
Att få uppleva med alla sinnen och att skaffa sig egna 
erfarenheter att utgå ifrån är en viktig ingrediens i 
lärandet. Det här vill vi hjälpa till med! 
En dag på naturskolan är en värdefull del av skolarbetet. 
Alla aktiviteter är kopplade till kursplanerna: ni får 
förstklassiga kunskapsråvaror som du sedan, som klassens 
pedagog, kan förvalta genom reflektion och efterarbete. 
Vi hjälper till med förslag på hur.  
Mer information om våra teman och hur de är kopplade 
till kursplanerna finns på vår hemsida på Pedagog Örebro: 
www.orebro.se/naturskolan  
Vårt mål är att barnen ska bli intresserade av och få en positiv relation till naturen. Det är en 
grundsten i en hållbar utveckling och en förutsättning för att få fler naturvetare i Sverige. 
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Vattendjur – åk 1–3 

Under ytan… Vi undersöker vad som lever i dammen. 

Nyckelord: livscykel, näringskedja, djur i närmiljön, fältstudie 

    

Vattendjur – åk 4–6 

Under ytan… Vi undersöker vad som lever i dammen. 

Nyckelord: biologisk mångfald, anpassningar, ekosystem 

    

Allemansråttan och allemansrätten – åk 1–3        

Vi ger oss ut på ett spännande äventyr och hjälper 

Allemansråttan att rädda naturen.  

Nyckelord: allemansrätten, samarbete, problemlösning 

    

 

Liv i löv – med nedbrytning och kretslopp – åk 4–6 

Är allt dött i den bruna lövhögen? Knappast!  

Nyckelord: arter, kretslopp, nedbrytare, ekosystem, fältstudie 

    

 

Grundsärskola och särskilda undervisningsgrupper i grundskolans årskurs 1–9 
är naturligtvis välkomna till alla våra teman. Vi anpassar programmet så att det passar just din grupp. 

 
Kurser för pedagoger Se information längst bak! Lokala kurser bokas senast 14/6. 

Örebro naturskola 
Naturens hus ligger som en port till Naturreservatet Oset – Rynningeviken, bara några kilometer från 
centrala Örebro och vid ändhållplatsen för buss 22. Det som förr var soptippar, ett militärt 
övningsfält, industriområden och en oljehamn har förvandlats till vacker natur. Här ligger idag Örebro 
kommuns naturskola. 

http://www.orebro.se/naturskolan


2 

 

 

Naturskolan jobbar med klassbesök och pedagogfortbildning. Vi jobbar med ett praktiskt konkret 
lärande där hela kroppen och alla sinnen är med. Vi vet också att platsen är viktig för lärandet och 
därför är utomhuspedagogiken vårt verktyg! Vi arbetar framför med ämnet biologi. 
Utomhuspedagogiken är ett kraftfullt verktyg även för andra ämnen som språk, matematik, teknik, 
historia, bild med mera. 

 

Klassbesöket, så här går det till! 
• En dag på naturskolan är cirka fyra timmar 

lång. De flesta klasser åker till oss med buss nr 
22, ändhållplats Naturens hus. Vid dubbla 
klassbesök bestämmer vi vilka busstider ni ska 
boka eftersom det bara går att få med en 
skolklass per busstur. Första turen kommer hit kl. 
9:20 och senast kl. 13:36 brukar klasserna åka 
hemåt. Ett senare alternativ blir då ankomst 9:50 
och avgång 14:06. 

• De dagar som vi inte bokat in dubbla klassbesök eller om någon klass cyklar, går eller har egen 
transport hit så kan vi vara flexibla med tiden. Du vet väl att det kostnadsfritt går att låna 
cyklar och hjälmar från kommunen! Cyklarna transporteras till och från den plats du 
bestämmer. Boka cyklar gör du på tel. 019-211909. Skriv gärna redan i ansökan om ni cyklar, 
går eller har egen transport. Det är viktigt att ni som väljer buss, när ni fått en plats på 
naturskolan, bokar de busstider som vi anger i ert utskick så fort ni kan. Många skolor väljer 
att ha aktiviteter i området och det kan göra att busstiderna blir uppbokade av andra.  

• Vi är utomhus under hela klassbesöken förutom i temat Liv i löv då vi är inomhus en del av 
besöket.  

• Vi gör avbrott för förmiddagsfika och lunch som ni själva tar med er (behöver ni 
grillmöjligheter vid lunchen så fixar vi ved, tändmaterial och grillutrustning).  

• Under dagen står vi för det pedagogiska innehållet. Vi ansvarar också för att dagen är så säker 
som möjlig och att en riskanalys är gjord på dagens moment.  Din/era roller som 
medföljande pedagoger blir att stötta de elever som har svårt att följa verksamheten 
samt att, så mycket du hinner, delta i det vi gör så att du kan efterbearbeta det 
eleverna varit med om. Tips på för- och efterarbete får du av oss. 

 
Vi ser dagen som en form av fortbildning för dig som pedagog och vi delar gärna med oss av våra tips 
och metoder. 
 
Klassbesöken är kostnadsfria för både kommunala och 
fristående skolor. 

 

Intresseanmälan 

Besök sker genom en intresseanmälan per klass/grupp via vår hemsida under Pedagog Örebro, 
www.orebro.se/naturskolan. Ju större tidsspann ni kan tänka er att komma inom desto större chans är 
det att ni kan få en plats. Vi ser i första hand till att de som inte varit här tidigare inom varje 
åldersspann (förskoleklass, åk 1–3, åk 4–6) får en plats, men söktrycket är olika för olika teman och 
årstider så sök även om ni varit här tidigare! Ibland har vi möjlighet att ta emot samma grupp flera 
gånger inom varje stadium. Det brukar vara högst tryck att få komma under augusti och september 
och chansen att få en plats har varit störst under oktober och november.  
Vi vill ha er anmälan senast den 14/6. Vi fördelar tiderna och meddelar er under sommaren så att ni 
har era tider när höstterminen startar. 
 

Sista ansökningsdag för 

hösten är den 14 juni 
 

http://www.orebro.se/naturskolan
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Vattendjur åk 1–3, augusti-september 
Finns det liv i dammarna runt Naturens Hus? Vilka lever där? Vad äter de? Varför ser de ut som de 
gör? Kan man verkligen andas med rumpan? Vilken blir din favorit? Vi håvar spännande vattendjur 
som vi studerar, sorterar och funderar kring. 
 

LGR 11 – Centralt innehåll som berörs i naturorienterande ämnen 

• Djur och växter i närmiljön och hur de kan 
sorteras, grupperas och artbestämmas samt 
namn på några vanligt förekommande arter 

• Djurs och växters livscykler… 

• Enkla näringskedjor som beskriver samband 
mellan organismer i ekosystem 

• Enkla fältstudier och observationer i 
närmiljön 

 

LGR11 i praktiken 

I det här temat arbetar vi med djur som är vanliga i vår närmiljö men som inte alltid syns. Mångfalden 
under ytan är stor och vi kommer att hitta en mängd olika arter av vattenlevande djur. Vissa hör ihop 
mer än andra. Vi försöker oss på en enkel gruppindelning och att ta reda på vad de heter. 
Näringskedjor kommer naturligt in, eftersom många av de djur vi hittar gärna äter de andra. Livscykel 
är ett annat begrepp som bland annat åskådliggörs med hjälp av trollsländan.  
Viktigt i temat är naturligtvis också fascinationen för den mångfald som finns i en liten damm. 

 

Vattendjur åk 4–6, augusti-september 
Det är djungelns lag som råder i dammarna. Att äta eller ätas. Vilka är det som lever där? Vilka äter 
vilka? Vi håvar spännande vattendjur och försöker också hitta vattendjur och -växter som är så små 
att vi inte ser dem. Kan så små djur verkligen spela någon roll? Hur hänger allt ihop? 

 

LGR 11 – delar som berörs i ämnet biologi 

• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, 
förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse 
kunskaper om detta har… 

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och 
namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan 
organismer och den icke levande miljön. 

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

• …organismers anpassningar till olika livsmiljöer. 

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, 
sorteras och grupperas. 

• Enkla fältstudier… 
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LGR11 i praktiken 
En dag om mångfald, kretslopp och ekosystem.  
En damm är ett eget litet ekosystem. Där finns allt som behövs för att kretsloppen ska fungera. 
Konsumenter, producenter och nedbrytare; organismer som producerar syre och organismer som 
konsumerar syre. Vi håvar efter större djur, liksom efter de allra minsta djur- och växtplanktonen som 
ju är basen i ekosystemet dammen. Vi tar reda på vad de vanligaste heter och vilka ekologiska 
samband de har med varandra. Det är en fascinerande mångfald som finns i en liten damm.  Vi 
försöker att skapa ett eget ekosystem, en miniatyr av dammen, i en glasburk. Där blir fotosyntesen 
och olika kretslopp väldigt påtagliga. Det blir också tydligt hur känsliga ekosystem är för människans 
påverkan. Detta är ett jättebra men ganska tight tema – vi rekommenderar att ni har en grill-fri lunch 
för att spara tid.  

 

Allemansråttan och allemansrätten åk 1–3, oktober  
Vår svenska allemansrätt är nästan unik i världen – en rätt att få vistas i naturen, men 
också skyldigheter för att inte störa och förstöra. Kunskaper om allemansrätten är 
viktiga både för att få behålla den och för att öka miljömedvetenheten i syfte att bidra 
till en hållbar utveckling. 
Förutom allemansrätten, som ingår i ämnet idrott och hälsa, berör vi under äventyret 
även delar i andra skolämnen till exempel svenska, matematik, hem och 
konsumentkunskap och de naturvetenskapliga ämnena.  
Metoden är äventyrspedagogik. 
 

LGR 11 – Centralt innehåll som berörs i Hem- och konsumentkunskap och i 

ämnet Idrott och hälsa 
• Återvinning i hemmet och i närområdet och hur det fungerar. 
• Allemansrättens grunder 

 

LGR11 i praktiken  
Vi ger oss ut på ett äventyr och försöker att hjälpa Allemansråttan att stoppa häxan Helian, som 
förstör i naturen. Under vandringen stöter vi på olika uppdrag som ska lösas. För att klara uppdragen 
måste eleverna ha koll på allemansrätten. Det behövs också förmåga att samarbeta, att kunna resonera 
sig fram till den rätta lösningen och att kunna hjälpa varandra. Förberedelsearbetet hemma på 
skolan är mycket viktigt för att klara av uppdragen i äventyret! Förslag på hur du kan göra detta 
får du veta av oss i förväg. 

 

Liv i löv åk 4–6, oktober-november  
Sommaren är slut. Kvar ligger högar med bruna löv. De ser döda ut men med stereoluppar kan vi ta 

en närmare titt – en mycket närmare! 

LGR 11 – Centralt innehåll som berörs i ämnet biologi 

• Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning… 

• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på 
vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke 
levande miljön. 

• …organismers anpassningar till olika livsmiljöer.  

• Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och 
grupperas. 

• Enkla fältstudier… 
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LGR11 i praktiken  
En dag om mångfald och kretslopp. Nedbrytningen i naturen är en extremt viktig process där många 
hjälper till. Här hittar vi mängder med samband mellan organismer såväl som mellan organismer och 
den icke levande miljön. Vi kommer att hitta vitt skilda organismer och ger oss på att både identifiera 
och gruppera djuren. Vi studerar dem närmare med hjälp av bland annat stereoluppar, och funderar 
på vilka roller de har i ekosystemet. Vi avslutar dagen med en tur i omgivningarna och funderar kring 
svamparnas roll. 
 

Kurser och fortbildningar 
Programmet för vårt allmänna utbud av kurser skickar vi ut i månadsskiftet augusti-
september. Naturskolan anordnar lokala fortbildningar till självkostnadspris på 
beställning från enskilda skolor och förskolor, både kommunala och fristående. 
Eventuellt kan transportkostnader tillkomma vid materialkrävande kurser. Fika, mat 
eller både och står deltagarna för. Det kan vara en hel eller del av en studiedag eller en 
pedagogisk konferens. Vi kan erbjuda ett ”minismörgåsbord” där vi i ert närområde provar på 
utomhuspedagogikens möjligheter inom olika skolämnen eller fokusera på enskilda ämnen till 
exempel matematik, språk eller naturvetenskap och teknik ute. Vi avslutar med att diskutera 
vad utomhuspedagogiken som metod kan komplettera och bidra med i undervisningen och 
lärandet och vilken forskning som finns kring det.  
Bokar ni en lokal kurs ingår att vi i mån av plats erbjuder pedagoger från andra 
förskolor/skolor att delta. Vi har provat detta under våren 2019 och det har varit ett 
uppskattat möte och idéutbyte. 
 
Vill ni fylla en studiedag eller konferens under höstterminen med något av ovanstående, så 
behöver ni anmäla ert intresse senast den 14 juni – innan vi bokar in alla klassbesök. 
 

Välkommen till en spännande höst på naturskolan! 


