
NATURSKOLA HÖSTEN 2012 & VÅREN 2013 
 
Bakgrund 

Dorotea kommun har blivit beviljad LONA medel för att bedriva en naturskola för klass 5 
under fyra läsår.  
 
En stor del av de bosatta inom Dorotea har olika 
former av naturintressen vilket är en av orsakerna 
varför folk bosätter sig i glesbygden. Genom att 
försöka påverka barn mot ett naturintresse så leder 
det förhoppningsvis till att fler ungdomar i 
framtiden beslutar sig att stanna i sin hemkommun. 
 
Rekreationsvärdet (hälsa, välbefinnande, 
gemenskap, sociala värden), som berör flera 
samhällssektorer är socialekonomiskt mycket 
betydelsefullt. 
 
Aktiviteter 

Tanken är att barnen under projekttiden skall få 
bekanta sig med naturen och naturnära aktiviteter 
och att de förhoppningsvis kommer att få någon 
form av naturintresse. Till hjälp vid dessa aktiviteter 
kommer lokala föreningar med specialkompetens 
att användas. Aktiviteterna kommer att fördelas 
över året för att få in de olika årstiderna. 
Aktiviteterna kommer även att varvas med olika 

pedagogiska lekar. 
 
Syfte & målsättning 

- Att väcka barnen naturintresse i tidig ålder och 
skapa en trygghet för barnen att kunna vistas ute i 
naturen. 
- Att öka samarbetet mellan lokala föreningar och 
skolan. 
- Att öka lärarnas kunskaper om utomhuspedagogik 
och att procentuellt mer lärarledd tid förläggs i 
naturen. 
 
Aktiviteter 
Den 29/8 hölls en heldags fiske i Stortjärn (Dorotea Flugfiskeklubbs vatten). Innan fiskedagen 
sattes regnbåge ut för att öka chanserna att få fisk och barnen hade förberetts genom visning 
av Sportfiskarnas instruktionsfilm som visar hur man metar och spinnfiskar på bästa sätt.  
Alla fick prova att meta med metspö och även spinnfiska med olika former av drag. I stort sett 
alla barn fick fisk! Fisken anatomi presenterades för barnen när första fisken rensades. De 
barn som ville fick rensa sin egen fångst, vilket uppskattades. Utöver fisket så fick barnen gå 
ihop två och två för att göra upp eld.  
Ett stort tack till fiskeklubben som upplät Stortjärn och hade fem personer som hjälpte barnen 
med trassel, ta ner krokar från träd, bottennapp etc. 



Den 19/9 var det utomhusaktiviteter med svamp 
som tema. Kerstin Persson (svampkonsulent) och 
Per Anders Persson höll i förmiddagspasset fram till 
lunch, där först ett teoripass var inlagt. Kerstin 
berättade om hur man skiljer på olika svampar, 
samspelet mellan träd och svamp, hur viktiga 
vedsvampar är för att bryta ner organiskt material i 
skogen etc. Även om svamptillgången är knaper 
under 2012 så hittade barnen en hel del svamp, 
dock var de flesta oätliga. Många barn plockade 
även blåbär och lingon som tillskillnad från 
svampen finns i rikliga mängder. Lunchen som 
bestod av lagades på muurikka och under lunchen 
så visade barnen upp egenkomponerade danser med 
svamp och bär som tema. Innan vi lämnade gamla 
skidstugan så fick barnen gå en tipsrunda som 
handlade om svamp och i stort sett alla hade alla 
rätt. Alla barnen fick efter avslutad aktivitet en egen 
svampbok. 
 
På eftermiddagen åkte vi på ett studiebesök till en 
bondgård hos Nina och Christer Oskarsson. På 
gården finns hästar, får, höns, kalkoner, hund och 
katter. Nina visade barnen runt på gården och 
berättade om djuren. Speciellt fåren fick barnen 
veta mycket om t ex hur fårens födsel går till, hur 
fåren håller ägor öppna, vilka produkter (kött, ull, 
garn, skinn, kött, ost) du kan får ut av får m m. 
 
 
 
 
Sopdag 20 feb 2013 … 
 
På eftermiddagen den 20 februari var en ”Sopdag”.  
Eleverna fick se en kortfilm ”Sopan” om vad som 
händer med det vi sorterar och varför vi ska göra 
det. Vi gick igenom avfallstrappan och att man bara 
ska deponera om det inte finns något annat sätt att 
ta tillvara på ”avfallet”.  
Vi såg även en film om batterier om var de finns 
och varför man ska återvinna just dem. 

 



Resten av eftermiddagen ägnades åt praktisk 
återanvändning. Eleverna hade fått i uppgift att ta 
med sig gamla plastlådor med lock och 
konservburkar. Av dem gjordes de fina pennburkar 
av konservburkarna och av plastlådorna blev det 
batteriförvaring för att senare kunna ta dem till 
återvinning. 
 
 
 
 
 
 
 
Angelfiske och visning av spår i naturen 
den 10 april 2013 hölls en heldag angelfiske med inslag 
av spårvisning (djur som lämnat avtryck i snön) för 
klass 5. Barnen passade även på att pimpla under dagen 
med knapert resultat. Angelfisket gick bättre. 11 gäddor 
togs upp samt en abborre på närmare kilot. De spår som 
är vanligast att se i naturen visades upp samt att lite 
fakta om djuren delgavs barnen. Spår efter hare, räv, 
ekorre, orre fanns i närområdet till den plats som vi 
fiskade på sen visades bilder på andra vanliga spår samt 
djur som finns i skogen. Även gäddan och abborrens 
biologi behandlades under dagen. 
 
I övrigt var det en varm vacker vårdag med 
hamburgegrillning och glada skratt. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paddling/boende i militärtält 
Under den 29 och 30 maj så paddlade klass 5 
nedför Bergvattenån från Europaväg 45 och ner 
till Korselet. I Korselet så slogs två militärtält upp 
och där övernattade barnen med lärare. I 
kanoterna satt en förälder och två barn, där barnen 
turades om att paddla. Bervattenån är 
lugnflytande med inslag av en kortare fors i 
närheten av sjön Korselet.  
 
På vägen ner för ån så tittade vi på bäverhyddor, 
sjöfåglar etc. En del av barnen fiskade när vi kom 
fram till Korselet och under kvällen så bakades 
magbröd, där själva jäsningen utförs med hjälp av 
magvärme. 
 
Bottenfauna 
Den 30 maj så provade barnen på att fånga insekter med hjälp av olika håvar. De förvarade 
insekterna i lådor samt titta de på de med hjälp av luppar. De provade att grovt dela in 
insekterna i nattsländor, bäcksländor, trollsländor, dagsländor, skalbaggar, mygglarver etc. Vi 
hittade dock relativt lite insekter i sjön Korselet så till nästa år måste nog lokalen bytas ut. 
 
 
 
Utöver dessa aktiviteter har lärarna själv utfört olika elevaktiviteter utomhus såsom: 

• Test av sinnen – hörsel och syn. 
• Krestloppsburkar – vars syfte är att visa upp fotosyntes, vattnets kretslopp, att 

växterna tillverkar syre som t ex bakterier, maskar och annat behöver för att bryta ner 
växtdelar samt att dessa bakterier, maskar avger koldioxid som växterna behöver för 
att överleva/tillväxa.  

 
Vi provade att få tillstånd en utbildningsdag i utomhuspedagogik under hösten. Tanken var att 
Naturskyddsföreningen skulle hålla i dagen i deras projekt ”Naturen som klassrum”.  Det gick 
inte att få ihop datum som passade pedagogerna och utbildare från Naturskyddsföreningen så 
därför satte ett par pedagoger ihop en halv dag undervisning för sina kollegor under vecka 44 
i Utematte. Skolan har köpt in ett antal plastbackar med ett material som heter utematte. Det 
består av en pärm med arbetsuppgifter från förskoleklass till åk 9 samt tillhörande material.  
5 övningar valdes ut som testades av pedagogerna ute denna dag. Sedan gick lärarna in och 
tittade igenom lådorna så att alla skulle ha lite koll på vad som finns att tillgå. 


