
NATURSKOLA HÖSTEN 2014 & VÅREN 2015 
 
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 2/9 - 14 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. Även fiskens anatomi hade lärarna visat för barnen innan fiskedagen. 
 
Alla fick prova att meta med metspö och även spinnfiska med olika former av drag. En del 
barn testade att flugfiska. De flesta barn fick fisk, abborre och regnbåge. En del barn rensade 
sin egen fisk. Även i år så fick barnen testa 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. 
 
 



Svampdag/studiebesök Korssele  
Tanken var att vi skulle ha en kombinerad svampdag med studiebesök till Korssele den 22/9 
där det finns en massa djur. Tyvärr så var det dåligt med 
svamp under hösten så denna tripp ställdes in.  
 
Utbildning för pedagoger i utomhuspedagogik 
Naturskolan från Umeå var uppe en dag under vecka 44 och 
utbildade 54 pedagoger i utomhuspedagogik.  
 
Sopdag 
Under för-och eftermiddagen den 18 februari anordnades en ”sopdag” för eleverna i årskurs 
fem. På förmiddagen fick barnen se en kortfilm om hur man återvinner och vad som händer 
med det vi lämnar till återvinning. Eleverna fick själva berätta om hur de gör hemma och vad 
de tror händer med glas, papper, plast m.m. Vi pratade om att återvinning inte alltid har varit 
en självklarhet i Sverige utan att vi tidigare deponerade eller brände det mesta avfallet. De 
fick även se en informationsfilm från 1964 som handlar om hur de på den tiden tyckte att 
sopor skulle tas omhand ute på havet, det vill säga sänka det på djupt vatten i en försluten 
kartong eller bränna det på land.  
 
Eftermiddagen ägnades åt återanvändning av sopor. Barnen gjorde varsitt växthus av gamla 
tomatlådor som de sedan sådde krasse i. En del av barnen gjorde även ”vattenkannor” av 
gamla PET-flaskor genom att stansa små hål i korken. När växthusen var klara fick barnen 
göra börsar av gamla 

mjölkförpackningar som de klädde 
in med kasserat tyg från syslöjden. 
 
Dagen avslutades med en 
återkoppling där barnen fick placera  
in dagens aktivitet i ”avfallstrappan”,  
som vi gick igenom tidigare under dagen. 
 
 
 
Besök på reningsverk 
Även i år besökte vi reningsverket på vägen ut till 
angelaktiviteten. Driftansvarige visade hur verket 
fungerade. Det som är bra med detta verk är att det är lätt 
att följa processerna då alla bassänger är öppna. 
 
 
 



Angelfiske  
 

Den 31 mars 2015 hölls en heldag angelfiske där barnen fick ta del om lite fakta kring arterna 
abborre och gädda. I år hade vi bytt sjö från Veksjön som ligger inom Avaträsk-Arksjö FVO 
till Västra Vallsjön som tillhör Dorotea Flugfiskeklubb. Anledningen till byta av sjö var att 
det skulle bli sämre väder och vid V Vallsjön finns en grillkåta. Fisket var sådär det fångades 
6 gäddor samt ett par abborrar. För att ta oss till sjön användes en skoter med kälke som 
rymde 12 personer. 19 barn, två pedagoger, en person från miljöenheten och en person från 
Dorotea flugfiskeklubb närvarade. 
 
Paddling/boende i militärtält 

Under den 2 och 3 juni så paddlade klass 5 nedför Bergvattenån från Europaväg 45 och ner 
till Korselet. I Korselet så slogs ett militärtält upp och där övernattade barnen med lärare och 
föräldrar. I kanoterna satt en förälder och två barn, där barnen turades om att paddla. 
Bergvattenån 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.  
 
Dag 2 så fick barna leta insekter både i vattnet och på land för artbestämning. De provade 
även på att baka magbröd där magvärmen jäser degen och sen gräddar man brödet på en 
muurikka.  
 
 
 
 


