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Ett tema med mycket spring och lek. Vi upplever naturen med alla sinnen och 

hela kroppen. Speciellt utformat för förskoleklass. Eftersom styrning i LGR11 är 

lite vag för förskoleklass så väljer vi att fokuserar på det övergripande i skolans 

uppdrag; arbetsmetoderna, att upptäcka, lusten att lära och leken som 

pedagogiskt verktyg. 

 

Förutsättningar: 

Vi håller till i området kring Naturens hus och naturskolans lokaler där. Naturskolans hus 
ligger precis bakom restaurangen.  

De flesta klasser kommer till oss med buss nr. 22 till Naturens hus. Vi har försökt att få 
bussbolaget att köra dubbla turer hit till naturskolan för att få hit klasser parallellt. Tyvärr 
så har vi inte hittills lyckats med det. Därför bestämmer vi vilka busstider ni ska boka för 
att se till att det inte ska krocka. Vi tänker att årskurserna F-3 ska komma hit 9.20 och åka 
tillbaka 13.06 och årskurserna 4-6 ska komma 9.50 och åka tillbaka 13.36. De dagar som 
vi inte bokat in dubbla klassbesök eller om någon klass cyklar, går eller har egen buss hit 
så kan vi vara flexibla med tiden. Skriv gärna redan i ansökan om ni cyklar, går eller har 



egen buss. Det är viktigt att ni bokar de busstider som vi skriver in i ert utskick så fort ni 
kan eftersom många skolor väljer att ha aktiviteter i området och det kan göra att 
busstiderna blir uppbokade av dem. 

Vi kommer att vara ute hela tiden och vi kommer att förflytta oss i området.  

Vi gör avbrott för förmiddagsfika och lunch. Vill ni grilla vid lunchen så fixar vi ved, 
tändmaterial och grillutrustning, men om ni väljer kall mat som barnen kan bära med 
sig, så blir vi friare på vår upptäcksfärd. Ta med eget förmiddagsfika och beställ 
utflyktslunch i god tid från skolköket. 

Under dagen står vi för det pedagogiska innehållet. Vi ansvarar också för att dagen är så 
säker som möjligt och att en riskanalys är gjord på dagens moment.   

 

Din/Era roller som medföljande pedagoger är under naturskoledagen: 

 att ha ansvar för gruppen och stötta de elever som har svårt att följa 
verksamheten samt att, så långt det är möjligt, delta i övningarna. Då får du 
en bra bild av vad eleverna har för erfarenheter med sig efter dagen och kan 
följa upp dagen på bästa sätt. 

 att ta ansvar för och informera naturskolan om eventuella sjukdomar och 
andra riskfaktorer som bedöms relevanta hos barnen såsom astma, 
diabetes, epilepsi, allergi, fobier mm. 

 att medföra klasslista med relevanta kontaktuppgifter. 

 

Att tänka på inför naturskolebesöket: 

 Kläder och skodon för utomhusverksamhet – förbered barnen väl kring detta 
innan (se För- och efterarbete - Allmänt) 

 Extrakläder ifall man blir våt - speciellt extra sockor och vantar! 

 Förmiddagsfika t.ex. smörgås, frukt och varm dryck. 

 Rejäl matsäck till lunch – gärna mat som inte behöver grillas så blir vi friare på vår 
upptäcksfärd. Istället för festis som dryck föreslår vi att ni tar med 
koncentrerad juice och kåsor/muggar. Vi har vatten, kannor och dunkar så att 
ni kan blanda här. På så sätt slipper ni bära vatten hit och det blir färre sopor vilket 
är bättre för miljön. 

 Kamera - att dokumentera med inför efterarbetet 

 



Dagens innehåll  
 
Med upptäckarlust och nyfikenhet går vi med alla våra sinnen på upptäcksfärd i området. 
Vi gör stopp när vi hittar något intressant som väcker frågor t.ex. ett bävergnag. Vi 
undersöker och funderar och befäster sedan kunskaperna med hjälp av en lek. En stunds 
spännande lupptäcksfärd är obligatorisk – där vi ser det lilla i det stora.  
Paus för fika och lunch blir det också förstås.  
 
 

Tips på för- och efterarbete 
 
Målsättningen är att besöket blir en del av skolarbetet och inte bara en enskild 

händelse. Det är bra om naturskoledagen förarbetas och det är jätteviktigt att den 

bearbetas efteråt. Här får du tips på hur! 

 

 

ALLMÄNT 
 

Om man är blöt och kall är det svårt att vara koncentrerad på det vi ska göra. Då blir 
nästan ingenting roligt.  
Prata med barnen (och föräldrarna!) om hur man ska klä sig i olika väder. Visa konkreta 
exempel. Gå ut och träna i olika väderlekar: ”Idag ska vi träna på regn!” Diskutera efteråt: 
Vilket var bra kläder? Vad kan jag ändra till nästa gång för att klara mig bättre? För de 
yngsta är naturligtvis föräldrarnas medverkan nödvändig så att barnen får med sig rätt 
utrustning.  
 
Ta gärna med kamera! Att titta på bilder efteråt eller att göra fotomontage över 
naturskoledagen är ett bra sätt att bearbeta det man varit med om och också visa upp för 
föräldrar och andra elever. 
 
 

METODTIPS – Naturuppmärksamhet 
Träna gärna uppmärksamhet ute före naturskolebesöket. Stå i ring, blunda och lyssna i en 
minut. Berätta sedan för varandra vad ni hörde. Hur många ljud hörde du? Vad var 
”naturljud” och vad var annat t.ex. bilar? Vad är natur? 
 
 

METODTIPS – Min spaning! 
Låt eleverna leta fakta och rita om en eller flera av de upptäckter vi gjort under dagen.  
Det kan bli en fin utställning att sätta på väggen eller kanske visa föräldrar eller andra 
klasser. 
 
 

 

 



METODTIPS – klassens saga/berättelse 
Skriv och berätta eller dramatisera kring upplevelserna. Kanske skriva en saga 
tillsammans? 
 

METODTIPS – Fågelspan 
Ha ett fågelbord utanför klassrumsfönstret. Sätt svart plast med tittgluggar på nedre delen 
av det närmaste fönstret, så att ni kan studera fåglarna utan att skrämma bort dem. Vilka 
kommer dit? Hur gör de? Vad gillar de för mat? Fundera först tillsammans vad ni tror och 
prova sedan med olika typer av mat vid bordet. Hur blev det? 
 

METODTIPS – Lupptäcksfärd 
Gå på ”lupptäcksfärd”! Att titta på naturen genom en lupp öppnar nya världar. Tänk att 
mossan ser så våt ut! Vad vackert det murkna lövets nervnät är! 
 

METODTIPS - Fortsätt att upptäcka naturen med alla sinnen!  
Du behöver inte kunna allt om naturen för att gå ut med dina elever!  
Var medupptäckare och fascineras tillsammans med barnen över den häftiga spindeln 
eller vackra blomman. Att veta namnet på allt ni hittar är inte nödvändigt. Leta 
tillsammans i böcker om ni vill det. Det finns många bra naturböcker för barn, med 
spännande fakta. 
Utforska och fundera tillsammans hur allt hänger ihop och varför olika djur och växter 
ser ut som de gör. 
Det går lika bra att vara på skolgården som i närområdet eller skogen! Även på en 
”asfaltsskolgård” finns det en hel del natur: småkryp under stenar och plattor, fåglar, 
igelkottar eller en katt?  
Studera djur och växter under en längre tid – kanske ett helt läsår. Hur lever de? Vad gör 
de? Vad äter de? När får de ungar/fröar av sig? Hur klarar de vintern? Sammanställ 
upptäckterna i en årskalender. 
 
 



Bra länkar och litteratur 
 
www.wikipedia.se   Pålitlig fakta och bra upplägg av fakta om arter. 
 
www.SNF.se   Naturskyddsföreningens hemsida. 
 
www.naturskolan.lund.se  Naturskolan i Lunds matiga hemsida 
 
www.sofnet.org  Svenska ornitologiska föreningens hemsida 
 
http://www.wwf.se/utbildning/utbildning-startsida/1522412-utbildning-startsida  
Här finns massor med tips, undervisningsmaterial, tävlingar och möjlighet att bli 
naturväktare.  
 
http://www.bioresurs.uu.se  
Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Här finns mycket bra tips på övningar 
och projekt. Titta på ”förskola, gr 1-6” eller ”hands-on-tips”. Man kan även prenumerera 
på tidningen Bi-lagan. Det är gratis och rekommenderas verkligen. 
 
”Fågelsång” – 150 svenska fåglar och deras läten, Jan Pedersen  
Stort format: ISBN 9789171261588  Mindre format: ISBN 9789171262103   
Det är en fantastisk bok med både fakta, bilder och fåglarnas läten. 
 
Fågelguiden; Lars Svensson, Killian Mullarney, Dan Zetterström 
En mycket bra fälthandbok över Europas och Medelhavsområdets fåglar 
 

 

Böcker med spännande aktiviteter och iakttagelser i naturen året runt:  
 
Maja tittar på naturen, Lena Andersson och Ulf Svedberg 
 
Pyssla med Findus, Eva-Lena Larsson och Kennert Danielsson 
 

 

Appar (gratis) 
Viltappen (några fåglar och däggdjur med bilder, fakta och läten - Järgarförbundet) 
Krax (många fåglar med bilder, fakta och läten) 
 
Hör av dig om det är något du undrar över! Ser fram emot att träffa er gör vi på 

 

Örebro naturskola 
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