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EN SAMMANFATTNING
Personal på naturskolan (s. 2)
Naturskolan har vid årets slut totalt 6,25 heltidstjänster
Klassbesök vid naturskolan (s. 3) Under 2018 har 92 klasser med totalt 1748 elever förlagt en skoldag till
naturskolan. Det finns stor efterfrågan och besöken är fullbokade ett halvår i förväg. Vi har bara kunnat ta emot
ungefär en tredjedel av alla klasser som ansökt om att få komma.
Naturskolans lärarfortbildningar (s. 5) – Naturskolan har under året utbildat 99 pedagoger under 8
fortbildningstillfällen i utomhuspedagogik för pedagoger i förskola och grundskola vid naturskolan eller i olika
förskolor/skolors närområde. I projektet Skogen som klassrum fortbildades 145 pedagoger. Totalt har 246
pedagoger deltagit på våra fortbildningar.
Naturskolans pedagogiska nätverk (s. 7) - Nätverket för pedagoger som brinner för utomhuspedagogik
från Örebros förskolor och skolor har nu 225 medlemmar. Under året har 2 uppskattade träffar genomförts med
totalt 30 deltagare. Naturskolans LHU-nätverk, kring Lärande för hållbar utveckling, i samarbete med
Kretsloppslandets teknik- och miljöpedagoger, har under året haft två träffar med 17 deltagare och har 50
medlemmar från förskola, grundskola och gymnasium. Vi startade en samarbetsgrupp på intranätet för
intresserade.
Fortbildning för Örebro Universitet (s. 8) – Vi har under året mött 186 förskolelärarstudenter fördelat på
fem tillfällen, då de fått prova på utomhuspedagogik inom miljöfrågor, matematik och naturvetenskap.
Barnskötarlärlingar och trainees (s. 8) - 2 grupper med blivande barnskötare och trainees har fått en
introduktion i utomhuspedagogik och friluftsliv.
Naturvägledare på olika språk (s. 9). Adil Sadiku och Antonios Hanna guidar om naturen i Örebro
kommun på svenska, engelska, arabiska, syrianska och albanska. Uppdraget är inriktat mot nyanlända.
Naturvägledarna har haft aktiviteter för 557 deltagare och haft allmänna guidningar för 276.
Utomhuspedagogikens inverkan på lärande - UPIL (s. 11) Satsningen på utomhuspedagogik i lärande
har blivit en permanent verksamhet från och med 2018-08-15. Under hösten har 193 elever fått testa på hittills
utvecklade NO-teman och 121 pedagoger gått workshops.
Övriga aktiviteter på naturskolan (s.17)
Under 2018 har bl a naturskolan medorganiserat den nationella naturskoleföreningens årsmöte, vilket
uppskattades mycket av deltagande medlemmar. Ett LONA-projekt, delfinansierat av statliga naturvårdsmedel,
rullades igång som löper under 2019-2020.
Naturskolans egen kompetensutveckling (s.18)
Under året har naturskolan breddat och fördjupat sina kompetenser med de olika projekten i åtanke
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ALLMÄNT

Örebro naturskola – där upplevelser blir kunskap
PERSONAL PÅ NATURSKOLAN

Naturskolan har vid årets slut totalt 6,25 heltidstjänster: tack vare
den lyckosamma sociala investeringssatsningen vilken
implementerades juni 2018, alltså ytterligare två naturpedagoger.
Vi som bemannar naturskolan är:
Naturpedagog Birgitta Jansson 100 %
Naturpedagog Malin Bideby 100% (projektanställning halvår 1)
Naturpedagog Cecilia Bremer 25%
Naturvägledare Antonios Hanna 100%
Naturvägledare Adil Sadiku 100%
Naturpedagog Magdalena Andersson 100%
Naturpedagog Mattias Drejby 100% (projektanställning halvår 1)
Naturskolans chef Niklas Jarl (ej på bild).

ORGANISATION

Naturskolan hör organisatoriskt till enheten Centralt skol och välfärdsstöd inom
Kommunstyrelse-förvaltningen. Chef för naturskolan är Niklas Jarl.
VERKSAMHET

Örebro naturskola är en resurs för förskolor och skolor (grundskola och grundsärskola) i
Örebro kommun, såväl kommunala som fristående, i arbetet med miljöfrågor, natur och
utomhuspedagogik. Målet för naturskolans verksamhet är att aktivt arbeta för att alla ska
få möjlighet att komma ut i naturen, enligt Örebro kommuns övergripande strategier och
budget 2018 med plan för 2019–2020. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att pedagoger
fortbildas och inspireras via pedagogfortbildning, klassbesök, naturvägledning på olika
språk samt olika projekt och satsningar.
Klassbesök är kostnadsfria och pedagogfortbildningar sker till självkostnadspris för alla
skolor och förskolor i Örebro kommun.
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KLASSBESÖK VID NATUREN HUS
Att ta emot skolklasser i naturreservatet vid Naturens hus under heldagar är ett viktigt
arbetsområde för naturskolan. Målet är att besöket ska vara en integrerad del i
undervisningen och bidra till en bättre måluppfyllelse. Dessutom är det en fortbildning
för pedagogerna som följer med.
Klassbesökens innehåll är kopplat till kursplanemålen i LGR 11 i framför allt biologi, men
även andra ämnen som till exempel idrott och hälsa, matematik etc. Vi ger lärarna
innehållets kopplingar till kursplaner, bedömningsråd och tips på för- och efterarbete, för
att de lättare ska kunna väva in klassbesöket i den övriga undervisningen.
Efterfrågan på att komma till naturskolan med sin klass är stor. Vi har bara plats att ta
emot ungefär en tredjedel av de som ansöker om att få komma, vilket i sin tur utgör ca
15-20% av läsårets inskrivna elever i målgruppen. För att effektivisera arbetet och kunna
ta emot fler klasser har vi genomfört nedanstående:
• Vi begränsar målgruppen till: förskoleklass till och med årskurs 6, utom i grundsärskolan och särskilda undervisningsgrupper i grundskolan där vi även tar emot
äldre elever
• Vi håller nere antalet teman och organiserar arbetet i temaperioder för att
minimera tiden som går åt till för- och efterarbete.
• Vi har utökat antalet transportvagnar och annat material för att kunna ta emot fler
klasser parallellt
• Våra två ”tipi” har eldstäder, som var för sig gott och väl rymmer en helklass vilket
ökar möjligheten till dubbla klassbesök under höst och vår
• Vi ger klasserna olika busstider, eftersom de kollektiva bussarna inte tar två klasser
samtidigt
• Vintertid utnyttjar vi naturskolans klassrum då vi är beroende av att kunna vara
inomhus en stund under besöket, men det innebär enbart ett klassbesök per dag
Alla våra klassbesöksteman har varit mycket uppskattade under året, se exempel från vår
utvärdering, se sid 5.
Under klassbesök har naturskolans (tidigare kärnverksamheten på naturskolan) under året
tagit emot 1748 elever, +300 jämfört med 2017, fördelade på 92 klasser. Största klassen
var på 33 och den minsta på 7 elever. Klassbesöken anges med decimaler beroende på
summering av hel-, halv- eller åldersblandade grupper. Antalet är också något reducerat
gentemot det potentiellt maxantal pga. ytterligare omorganisation under året, att inga
klassbesök kunde erbjudas under april då organiserandet av ett nationellt årsmöte för
naturskolor ägde rum, implementeringen av satsningen ”Utomhuspedagogikens inverkan
på lärande” (förkortat till UPIL) mm. Med timanställda pedagoger har fler klassbesök
kunnat erbjudas under hösten.
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Genomförda teman våren 2018
Fåglar på vintern (årskurs 1-3)
Våra rovdjur (årskurs 4-6)
Naturspanarna (förskoleklass)
Fåglar välkomna tillbaka (årskurs 1-3)
Linnés lärjungar (årskurs 4-6)
Genomförda teman hösten 2018
Vattendjur (årskurs 1-3 och 4-6)
Allemansråttan och allemansrätten (årskurs 1-3)
Liv i löv (årskurs 4-6)
Klassdraget/Vattendjur, friluftsdag i samarbete med sportfiskeföreningen (för fd
specialenheten vid Adolfsbergsskolans årskurs 1-9 grundsärskolan/särskilda
undervisningsgrupper i grundskolan)
Tabell 1 Klassbesök hos Örebro naturskola vid naturens hus
Besökskategori

Antal klassbesök
vårterminen 2018

Antal klassbesök
höstterminen 2018

Antal klassbesök
Totalt 2018

F-klass

7

0,5**

7,5

Åk 1

13

9,16

21,16

Åk 2

3

3,66

6,66

Åk 3

8,33

16,66

25

Åk 4

11,33

6,5

17,83

Åk 5

2,33

3,5

5,83

Åk 6

1

3

4

Grundsärskolan och
särskilda
undervisningsgrupper i
grundskolan, åk 1-9

0

2

2

Bryggan åk 6-9

0

1

1

46

46

92

Summa

** I skolan förekommer åldersblandade klasser varför vi använder decimaler i tabellen för att redovisa årskurserna.

UTVÄRDERING AV VÅRA KLASSBESÖK VID NATURENS HUS

Utvärderingarna av besöken visar fortsatt att lärarna är mycket nöjda och ser naturskolan
som en värdefull resurs i skolarbetet och för den egna ämneskunskapen.
På en skala mellan 1-10 ger elever och lärare naturskoledagen betygsnittet på det näst
högsta steget 9. Det här var bästa dagen i mitt liv! är en vanlig kommentar vi får av elever. Nu
har jag botat min maskfobi! sade en elev under årets omgång av temat Liv i löv. Lärarna ser
klassbesöken som en hjälp att uppnå de mål i kursplanen som handlar om natur, hållbar
utveckling och ekologisk förståelse. De flesta har önskemål om att komma en men än
hellre flera gånger per år eller termin med sin klass. Ur vissa svar att döma kan ett
problem bli när naturskolans utskick inför besöken inte når fram; till rätt inbjuden
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ansvarig lärare och/eller i tid för bästa förberedelse och förutsättning för hen. Här följer
några sammanfattningar av lärarsvar på frågor i utvärderingarna:

NATURSKOLANS FORTBILDNINGAR
Fortbildning av pedagoger verksamma i Örebros kommunala och privata för- och
grundskolor ger Örebro naturskola möjlighet att nå många fler elever än vi kan göra
genom klassbesök. Vi vill sprida utomhuspedagogikens undersökande, laborativa och
konkreta sätt att arbeta med förskolans och skolans mål. Detta för att öka intresset för
och måluppfyllelsen i framför allt de naturvetenskapliga ämnena.
Våra fortbildningar är fortsatt mycket uppskattade och pedagogerna ser dem som
värdefulla för att utveckla sin verksamhet. Innehållet är praktiskt och direkt genomförbart
i den dagliga verksamheten med barnen/eleverna.
Totalt har vi under 2018 mött 510 pedagoger och blivande pedagoger i förskola och skola
–utöver de pedagoger vi fortbildar i samband med klassaktiviteter.
NATURSKOLANS ALLMÄNNA KURSUTBUD

Följande fortbildningsdagar har naturskolan genomfört under året vid naturskolan eller på
annan plats i naturskolans regi.
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Tabell 2 Naturskolans kursutbud 2018 för enskilda pedagoger
Kursens namn

Datum

Antal
deltagare

Leka och lära språk ute i förskolan

3/5

13

Leka och lära naturvetenskap och teknik ute i förskolan –
inriktning teknik på förskolegården
(genomfördes i samarbete med Komtek)

30/5

24

TOTALT

37

LOKALA FORTBILDNINGAR PÅ FÖR- OCH GRUNDSKOLOR (ÄVEN FRITDSHEM)

Naturskolan kan anlitas av skolor och förskolor som har specifika önskemål om
fortbildning för just sin personalgrupp. Det kan ske på naturskolan eller i
skolans/förskolans närområde. En fördel med att erbjuda skolor och
förskolor utomhuspedagogisk fortbildning på deras egna platser är att vi
kan utgå från verksamhetens lokala förutsättningar samt att flera, eller till
och med alla, i personalen kan vara med. Att anlita oss för lokala
fortbildningar sker till självkostnadspris för förskolor och skolor i Örebro
kommun men även privata. Skogen som klassrum har skapat ett nytt
intresse för våra fortbildningar och utomhuspedagogik.

Tabell 3 Lokala fortbildningar 2018
Förskola/skola

Datum

Fritidspedagoger (5 enheter)

26/4

Fritidspedagoger (1 enhet)

9/5

Fridhemsskolans förskola (1 enhet)

14/8

Mariebergsskolan, F-6+fritids

16/8

Näsby förskola

17/8

Mariebergsskolan, F-6

30/9

Tema
Tema lek och ”mellis” ute.
Fritidshem närbelägna Lillån
förskola
Tema svenska och matematik.
Mellringe.
Blandat innehåll på
förskolegården
Blandade övningar ma+sv
Blandat innehåll på
förskolegården
Blandade övningar ma, sv, bi, fy
och skapande

TOTALT

Antal
deltagare
16
9
7
25
17
25
99
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SKOGEN SOM KLASSRUM

Under 2018 tillfrågades Örebro naturskola om vi kunde hålla i lärarfortbildning i
utomhuspedagogik i länet via konceptet ”Skogen som klassrum”. Konceptet är ett projekt
som drivs av Naturskoleföreningen och Naturskyddsföreningen. Vi tackade ja till det och
Birgitta var den som planerade upp och genomförde innehållet, för och med 7 skolor,
med lärare inom årskurs F-6, totalt 145 lärare. Tillfällena gav mycket publicitet i både
lokaltidning, radio och tv och annat gensvar: många lärare har varit väldigt positiva till
vidare fortbildning i utomhuspedagogik vilket tidigare varit svårt att bedriva gentemot
skolan. Nu hoppas vi kunna möta intresset med lämpliga utbildningspaket.

NATURSKOLAN PEDAGOGISKA NÄTVERK
NÄTVERKET FÖR PEDAGOGER I UTOMHUSPEDAGOGIK

Naturskolans har sedan flera år ett nätverk för pedagoger som tycker om
att använda utomhuspedagogik. Nätverket har 220 medlemmar från
Örebros skolor och förskolor. Nätverksträffarna är tillfällen att träffa
kollegor och att få nya idéer och inspiration.
Tabell 4 Nätverksträffar inom utomhuspedagogik
Antal
deltagare

Pedagogkategori

Datum

Tema och plats

Förskola

12/4

Tema aktiviteter på gården - Leklundens förskola

16

Fritids

4/5

Tema rastaktiviteter på gården,
Björkhagaskola

17

Förskola

22/11

Erfarenhetsutbyte på Näsby förskola

4

TOTALT

37

NÄTVERKET LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING (LHU)

I naturskolans uppdrag har ingått att arbeta med olika miljöfrågor. Vi arbetar ständigt med
att öka den ekologiska förståelsen hos barn och pedagoger genom klassbesök och
fortbildningar. Tidigare har vi även haft en roll som miljösamordnare för förskolan och
skolan - ett uppdrag som sedan några år tagits bort. Det nätverk som startades våren
2016, Nätverk för Lärande för hållbar utveckling (LHU), höll under året två träffar.
Nätverket är till för de förskolor, grundskolor och gymnasium som arbetar, eller vill börja
arbeta, mer strukturerat med Lärande för hållbar utveckling. I nätverket ingår cirka 50
pedagoger från förskola, skola och gymnasium. Det samarbete som påbörjades med
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teknik- och miljöpedagogerna i Kretsloppslandet (Tekniska förvaltningen) kring LHUarbetet fortsätter, nu i samråd med kommunens hållbarhetsstrateger. En samarbetsgrupp
finns också på intranätet.
Pedagogkategori

Datum

Tema

Förskola/grundskola/gymnasium

14/2

”Lärande för hållbar utveckling –
ett annat sätt att lära?”

Förskola/grundskola/gymnasium

29/11

Besök på den interaktiva
miljöutställningen
Kretsloppslandet

TOTALT

Antal
deltagare
11

6
17

Tabell 5 Nätverk för Lärande för hållbar utveckling (LHU)

FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN PÅ ÖREBRO UNIVERSITET

Universitetet ser oss som ett viktigt, och av studenterna mycket uppskattat, inslag i
utbildningen och de hyr in oss vid tre tillfällen under förskolelärarnas utbildningstid. Det
känns meningsfullt att möta de blivande pedagogerna. Dels för att visa upp naturskolan
och den resurs vi är och dels för att tidigt kunna påverka studenternas syn på utemiljön
som pedagogisk resurs. Under året har vi mött 186 förskolelärarstudenter:
Antal
deltagare

Tema

Datum

Studentkategori

Miljön som resurs

15/5

Förskolelärarprogrammet

33

Miljön som resurs

18/5

Förskolelärarprogrammet

31

Leka och lära matematik ute 1

22/5

Förskolelärarprogrammet termin 2

60

Leka och lära naturvetenskap ute

18/9

Förskolelärarprogrammet termin 3

31

Leka och lära naturvetenskap ute

21/9

Förskolelärarprogrammet termin 3

31

TOTALT

186

Tabell 6 Fortbildning för Örebro universitet

BARNSKÖTARLÄRLINGSUTBILDNING
Ett årligt återkommande inslag är en dags fortbildning i utomhuspedagogik för
kommunens barnskötarlärlingsutbildning och trainees. Det är en mycket uppskattad dag
med både pedagogiska övningar och grunder i eld och utomhusmatlagning.
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Antal
deltagare

Målgrupp

Datum

Studentkategori

Blivande barnskötare

5/6

Barnskötare + trainees

9

Blivande barnskötare

20/6

Barnskötare + trainees

18

TOTALT

27

Tabell 7 Utbildning av barnskötare

NATURVÄGLEDNING PÅ OLIKA SPRÅK
Vi är två Naturvägledare på olika språk som är anställda på Örebro naturskolan sedan april 2017.
Adil Sadiku och Antonios Hanna guidar om naturen i Örebro kommun. Vi guidar på svenska,
engelska, arabiska, syrianska och albanska. Vårt uppdrag är inriktat mot nyanlända, att i första
hand att vägleda invandrade barn och ungdomar till naturen i Örebro kommun. Att arbeta med
integration i naturen har klara hälsoeffekter. Vi har under året mött många som är rädda för
skogen. När man kommer från en annan del av världen där skogarna är farliga och inte
tillgängliga platser att besöka. Man tror att det finns farliga djur eller att det finns risk att trampa i
en mina! Rädslan är förståelig eftersom oron grundar sig i hur är det i hemlandet. Genom att vara
i naturen få man stark hälsa. Inte bara en ökad fysisk aktivitet, utan också tillräckligt med solljus
för att producera D-vitamin som stärker skelettet, immunförsvaret och bidrar till att personer
snabbare kan återhämta sig efter sjukdom och arbete. Vi visar de nyanlända att det är ofarligt i
den svenska naturen, det finns också en rädsla för att gå vilse och inte hitta tillbaka. I Sverige
använder man naturen till frisk luft, träning av rörelseförmåga, koordination och balans är några
positiva effekter på utevistelse. Allemansrätten är en viktig punkt som vi har på varje utflykt.
Det är det som vi förmedlar till nyanlända barn, ungdomar och familjer i Örebro. I början av året
har vi jobbat med blandade grupper. Från mars till november var vi inblandade i ett LONA,
naturvårdsprojekt, att utbilda nya Naturvägledare i hela länet. Det jobbet har vi gjort från
september förra året och det kommer att fortsätta till 2019. Vi har utbildat Naturvägledare i
Karlskoga, Nora, Örebro och Kopparberg. Det här jobbet gör vi tillsammans med
Naturskyddsföreningen i Örebro län som äger projektet.

Allemansrätten med ÖBO.
Ungdomar från Vivalla parken

Guidning vid Kvismaren för kronprinsessan
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Naturbilder och fåglar i Oset.
Oxhagens fritidsgård

Perrongen på naturskolan. Lupptäcksvärd

Aktiviteter

Guidningar

Plats

Deltagare

Allmänna guidningar

17

Örebro

276

Familjecentralen Oxhagen, Brickebacken,
Östernärke och Varberga

11

Örebro

53

Naturvägledning kurs LONA

13

Karlskoga och Nora

124

Perrongen

7

Örebro

56

Fritidsgård Oxhagen

9

Örebro

48

Totalt

557

Tabell 8 Guidningar

Allmänna guidningar

Antal deltagare

Allemansrätten och naturen nära dig i Varbergaskogen, reportage i TV

9

Röda korset familjer och barn

14

Allemansrätten med ungdomar från ÖBO

16

Guidningen om allemansrätten för eleverna från Komvux.

33

SFI elever C & D kurs 3 tillfälle

84

Barnvangsvandring i Oset och Rynningeviken

5

Från en soptipp till rekreationsområde

8

Kronprinsessan Victoria i Kvismaren TV med

21

Guidning för studenter från universitet, med forskaren Ben

22

Barnvagnsvandring i Varbergaskogen på flera språk 19/9

24

Bär- och svampplockarresa

4

Öppet hus på naturskolan

36

TOTALT

276

Tabell 9 Allmänna guidningar
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UTOMHUSPEDAGOGIKENS INVERKAN PÅ LÄRANDE (UPIL)
Satsning på utomhuspedagogik i lärandet har blivit en permanent verksamhet från och
med 2018-08-15. Under två år har den sociala investeringen ”Utomhuspedagogikens
inverkan på lärande” (av naturskolan internt förkortat UPIL) praktiserats på elever i
årskurs 4–8 och i förberedelseklass för nyanlända på Västra Engelbrektsskolan. Eleverna
har haft utomhuslektioner i närområdet i många olika ämnen så som svenska, matematik,
hemkunskap, idrott och hälsa och NO. Lärarna har fått handledning i utomhuspedagogik
och praktiska undervisningsmetoder. Från och med hösten blev satsningen, som
genomförs av Örebro naturskola, en permanent verksamhet. Projektet är numera
avgränsat mot högstadiet och mot de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi och fysik.
Bakgrunden till satsningen är att det finns en tydlig koppling mellan hur många år elever
spenderat i Sverige och behörigheten till gymnasieskolan.
I skolan behövs mer praktiska och verklighetsbaserade metoder för undervisningen. Det
möjliggör ett lärande för elever där kunskaperna i det svenska språket inte blir lika
avgörande. Här kan utomhuspedagogiken komplettera den traditionella undervisningen.
I satsningen blev det tydligt att alla elever kan ha stor nytta av utomhuspedagogiken i
lärandet. Det blir lättare att förstå och undervisningen blir intressantare säger eleverna i
intervjuer. Syftet med satsningen är att hjälpa skolor att göra undervisningen mer praktisk
och verklighetsbaserad. Det innebär att Naturskolan tar fram färdiga arbetsområden inom
biolog, fysik och kemi som de utbildar Örebros högstadieskolors NO-lärare i.
För att det ska vara enkelt ska lektionerna kunna göras i närområdet och vi förser
skolorna med material. I nuläget tar vi fram arbetsområden som vi testar och utvärderar
tillsammans med NO-lärare och elever på Västra Engelbrektsskolan och
Engelbrektsskolan. Härnäst kommer vi att utöka till att samarbeta med fler kommunala
skolor. Det mer långsiktiga målet är att erbjuda arbetssättet till alla högstadieskolor inom
kommunen.

Effekter vi eftersträvar
Elever behöver uppgifter i skolan som utmanar dem. Uppgifter som inspirerar, motiverar
och engagerar elever samt bygger på delaktighet. Syftet med UPIL är att tillföra ett
praktiskt och upplevelsebaserat arbetssätt, i årskurs 7–9 i grundskolan med utgångspunkt i
de naturvetenskapliga ämnena.
Syftet med UPIL är även att bidra med kompetens, fortbildning och handledning för NOlärare kring centralt innehåll och kunskapskrav i Lgr11 i Örebro kommun. Behovet att få
hjälp med ett praktiskt arbetssätt såsom fältstudier och andra naturvetenskaplig
undersökningar i grundskolan är stort. På UPILs fortbildningar utgår vi från läroplanen
och undersöker vad systematiska undersökningar i grundskolan kan handla om i praktiken
utifrån läroplanens innehåll och mål.
Under april 2018 genomförde Naturskolan en enkätundersökning där 45 stycken NOpedagoger åk 7–9 verksamma i Örebro kommun svarat på vår enkät. Enkäten visar att
behovet av fortbildning i NO är stort. Många lärare vill arbeta mer praktiskt,
upplevelsebaserat och utomhus. Enkätundersökningen visar även att behovet av
fortbildning och tips kring metoder för att arbeta med förmåga 2 (Lgr11), dvs det
undersökande arbetssättet i NO, är stor. Forskning visar även att så är fallet.
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Diagrammen nedan visar på några av de frågor och svar från enkätundersökningen.
1. Hur ofta skulle du vilja ha lektioner utomhus

Varje
termi
n
27%

Aldrig
3%

Varje
vecka
23%

Varje
månad
47%

ANTAL PROCENT

2. Om du inte har lektioner ute lika ofta som du önskar, vad beror det på?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

3. Kryssa för de delar ur centralt innehåll i Lgr11, Fysik åk 7–9, där du behöver fylla
på din kompetens för att kunna genomföra en bra undervisning

Systematiska undersökningar
i NO

Behöver mer kunskaper

Behöver mer metoder
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Genomförda aktiviteter inom ramen för satsningen UPIL
Temalådor som testkörs på Engelbrektsskolan och Västra Engelbrektsskolan i
utvalda klasser under höstterminen 2018
Tema

Antal
klasser

Skola

Årskurs

Antal
deltagare

1

Västra
Engelbrektsskolan

8

22

2

Västra
Engelbrektsskolan

8

43

2

Västra
Engelbrektsskolan

8

46

Meterologi – koppling lokalt,
globalt, klimat

2

Västra
Engelbrektsskolan

8

36

Biologisk mångfald – systematisk
undersökning

2

Engelbrektsskolan

9

46

TOTALT

9

Gravitation
Meterologi - systematisk

undersökning
Meterologi – synoptisk
väderkarta

193

Foton från klasser som provar systematiska underökningar
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Workshop/Föreläsningar med NO-lärare under höstterminen 2018
Tema

Antal
pedagoger

UV-ljus (hur skapar man en
systematisk undersökning,
dokumentation)
Betyg och bedömning, hur stöttar vi
elever i NO
Betyg och bedömning, hur stöttar vi
elever i NO
Betyg och bedömning, hur stöttar vi
elever i NO

Skola

Datum

12

Engelbrektsskolan

15/8

15

Naturskolan och KomTek

21/8

3

Västra Engelbrektsskolan

5/9

4

Engelbrektsskolan

6/9

Biologisk mångfald

2

Engelbrektsskolan

18/9

Meterologi – systematisk undersökning

2

Västra Engelbrektsskolan

26/9

Biologisk mångfald (forskare från
Örebro Universitet deltog)

7

Engelbrektsskolan

27/9

Naturvetenskapligt arbetssätt

8

Betyg och bedömning, hur stöttar vi
elever i NO

7

Föreläsning kring satsningen UPIL samt
vårt nu permanentade projekt

75

UV-ljus (hur skapar man en
systematisk undersökning,
dokumentation)

1

TOTALT

121

Foton från en workshop med NO-pedagoger
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Engelbrektsskolan/Västra
Engelbrektsskolan
Örebro Universitetet,
lektorer och adjunkter på
lärarutbildningen
Naturvetenskap och teknik
Rikstäckande konferens:
Kemisamfundet Örebro
Universitet
Västra Engelbrektsskolan

4/10

19/10

17/11

21/11

Planeringsmöten med pedagoger under höstterminen 2018
Planeringsinnehåll

Antal
pedagoger

Skola

Datum

Terminsplanering i NO

3

Västra Engelbrektsskolan

22/8

Upptaktsmöte med rektor och
förstelärare

3

Engelbrektsskolan

28/8

Gravitation

2

Västra Engelbrektsskolan

29/8

Långsiktig planering

1

Västra Engelbrektsskolan

5/9

Värme, Meterologi, Hållbar utveckling

3

Västra Engelbrektsskolan

12/9

2

KomTek

26/9

5

Engelbrektsskolan

27/9

Meterologi

2

Västra Engelbrektsskolan

3/10

Meterologi

2

Västra Engelbrektsskolan

10/10

Biologisk mångfald

1

Engelbrektsskolan

16/10

Hållbar utveckling

2

Västra Engelbrektsskolan

24/10

Nuläge och utvecklingsarbete i NO

2

Engelbrektsskolan

12/11

1

Engelbrektsskolan

13/11

3

Engelbrektsskolan

15/11

3

Västra Engelbrektsskolan

28/11

1

Västra Engelbrektsskolan

5/12

2

Tekniska kvarnen

12/12

Erfarenhetsutbyte mellan TekAway och
UPIL
Lägesrapport från NO-lärare kring
utvecklingsarbete. Forskare från
Örebro Universitet deltog.

Planering inför Kemisamfundets
konferens
Planering inför Kemisamfundets
konferens. Forskare från Örebro
Universitet deltog.
Uppdatering kring temalådor
Hållbar utveckling, globala målen,
ekosystemtjänster
Planeringsmöte kring tänkt samarbete
kring hållbar utveckling

Foto från planeringstillfälle med NO-pedagoger, Västra Engelbrektsskolan
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Konferenser som vi deltagit/föreläst på I UPIL
Innan sommaren blev vi kontaktade utav två forskare ifrån Örebro
Universitet, Bodil Sundberg och Lotta Sartz, med frågan om de fick
följeforska vårt projekt. De var intresserade av hur autentiska frågor
inom naturvetenskap bedrevs på olika skolor i Örebro län. Forskning
visar nämligen att intresset för naturvetenskap dalar på högstadiet. Nya
rön har indikerat att en del av problemet är att elever är intresserade av
ett annat innehåll och andra arbetssätt än vad skolan vanligtvis erbjuder. I
den undervisning som bedrivs idag ges sällan utrymme för elevers
delaktighet i frågeställningar som utgår från en äkta fråga (en utan givet
svar). Bodil och Lotta har följt vårt projekt under hösten, de har dels
varit delaktiga i våra planeringsmöten med NO-lärarna, i våra workshops
samt deltagit när vi genomfört lektioner med klasser. Vi avslutade hösten med att presentera vårt
gemensamma arbete på Kemisamfundets årliga konferens. Detta har bidragit till att flera
skolor runt om i Sverige hört av sig angående vårt arbete och vill veta mer.
Under hösten visade vi även upp vår verksamhet på
Örebro kommuns kvalitetskonferens tillsammans
med andra sociala investeringsprojekt.

Bild från kvalitetskonferensen

Vilka effekter förväntas?
Totalt 11 NO-lärare som undervisar i biologi, kemi och fysik i årskurs 7–9 på Engelbrektsskolan
samt Västra Engelbrektsskolan har fått UPIL-utbildning under höstterminen 2018. Dessa lärare
undervisar i 25 klasser. Om vi räknar lågt och tänker att varje pedagog möter 25 elever per ämne
har UPIL nått 625 elever under ett läsår. En relativt liten insats i form av fortbildningstillfällena
resulterar i att Naturskolan når många elever samt bygger grogrund för ett kollegialt lärande kring
praktiskt och upplevelsebaserat arbetssätt i grundskolans senare del.
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ÖVRIGA AKTIVITETER PÅ NATURSKOLAN
LONA-PROJEKT ”UTOMHUSPEDAGOGIK I TÄTORTSNÄRA NATUR”

Under 2018 rullades ett projekt igång, delfinansierat av statliga naturvårdsmedel, som löper under
2019-2020. Projektet möjliggör för naturskolan att underlätta för skolor att arbeta med
utomhuspedagogik i sin närnatur genom att skapa basplatser och hjälpa skolorna få fram
övningar i olika ämnen kopplat till läroplanen. Naturskolan kan med dessa medel bemanna
projektet till 80% av en heltid fördelat på två personal, Mattias och Birgitta. I projektet har
grundskolor bjudits in att delta och intresserade har varit: Engelbrektsskolans åk 4-6, Wallerska
skolans åk F-6 samt Vivallaskolans åk F-3. Vi tar oss an en skola våren 2019, en skola till hösten
2019 och den tredje våren 2020.
NATURSKOLEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2018

Naturskoleföreningens årsmöte arrangeras 2018 i Eskilstuna av
naturskoleföreningens Region mitt, där Örebro naturskola ingår. Det var
första gången vi var med och arrangerade Naturskoleföreningens årliga tre
konferensdagar, vilket kändes både spännande och ansvarsfyllt. Birgitta
ingick i ledningsgruppen tillsammans med kollegor från övriga naturskolor i
regionen. Under mötet var det full fart med korta andpauser för att ge övriga
naturskolesverige det bästa från vår regions verksamheter i form av valbara
workshops men även några intressanta föreläsare (om ål och mikroplaster).

BRYTDAGAR och APT

Under året har vi fortsatt att hålla måndagar som mötesdagar. Under våren med gemensam
halvdag för hela verksamheten. Under hösten med verksamhetsmöten var 4:e vecka och ett
gemensamt APT/brytdag ca 1 gång per månad. Det har givit mersmak och minskat känslan av att
möten inte blir irrelevanta vilket kan vara en svår nöt för att hitta rätt balans i en växande och
dynamisk verksamhet.

NATURENS HUS-AKTIVITETER FÖR ALLMÄNHETEN / ÖPPET HUS, TEMA
VATTENDJUR
Lördagen den 9 september hölls under en hällregnande himmel familjeaktivitet för tillfälliga
besökare av restaurang Naturens hus eller naturreservatet Oset/Rynningeviken. Uppläggets
innehåll liknade den aktivitet som vanligtvis erbjuds under naturskolans vattentema för
skolklasser, dvs en enkel undersökning av dammens undervattenliv med håv, baljor och luppar.
Besökare fick håva i dammen i regnet framför Naturens hus. I kombination med
vattenundersökningen fanns även möjlighet att i en skogsdunge intill besöksparkeringen klättra i
”spindelnät”, gå en spegelvandring och följa en blindbana mellan träden. Totalt 36 barn och 9
vuxna besökte oss och engagemanget var stort! Detta visade sig vara ett uppskattat tema en
lämpligare årstid för öppet hus än 2017, i synnerhet vattenundersökningen.

17 (20)

KUNSKAPSSPRIDNING INOM CENTRALT SKOLSTÖD OM NATURKOLAN
Kommunens kvalitetsutvecklare inom grundskolan informerades den 27/4 om Örebro
naturskolas verksamheter, både om den varande kärnverksamheten utifrån uppdraget och den
pågående tvååriga satsningen på Västra Engelbrektsskolan, ca 12 deltog.

NATURSKOLANS EGEN KOMPETENSUTVECKLING
NATURSKOLEFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2018 18-20/4
Som en av region mitts arrangerande naturskolor för
årsmötet i Eskilstuna åtgick tiden dessa mötesdagar
för oss på Örebro naturskola till organisationen av
genomförandet. Vi hann dock med
årsmötesförhandlingarna och givande kollegial social
samvaro och idéutbyte. Adil, Antonios, Cecilia, Malin,
Magdalena, Mattias, Birgitta deltog samt Niklas en av
dagarna.

MINIBUSSKURS P HALKBANA FÖR MINIBUSSFÖRARINTYG 24/5
För att kunna transportera passagerare i linje med kommunens policy genomfördes en dag på
halkbana med minibuss för personalen.

CENTRALT SKOLSTÖDS DAGAR LOKA BRUNN 20-21/8
Som en gemensam upptakt tillsammans med övriga enheter inom Centralt skolstöd deltog all
personal på naturskolan vid två heldagar förlagda vid konferensanläggningen Loka Brunn.
Förutom att lära känna varandras verksamheter diskuterades organisationen av de växande
verksamheterna KomTek och naturskolan.
NATURSKOLANS REGIONSTRÄFFAR 2018
Året inleddes med förberedelser inför det gemensamt kommande arrangerade årsmötet och
avslutades med en regionträff på Kumla naturskola. Där fick vi en introduktion till deras upplägg,
”lokaler” samt avslutningsvis smakprov från årsmötets workshops.

TESTA-PÅ-DAG AV DEN KOMMANDE MANUALEN FÖR
HÅLLBARNHETSÖVNINGAR I ATT LÄRA-IN-UTE-BÖCKERNA
På Uppsala naturskola höll författarna till en kommande manual för hur man väljer övningar som
på ett eller annat sätt handlar om hållbar utveckling. Deltagare vid dagen var andra
naturpedagoger där flera även medverkat som författare och idéskapare till bokserien ”Att lära in
ute”. Magda, Birgitta, Mattias och Malin deltog.
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VIRTUE-METODIKEN – DISTANSKURS VID GU HÖSTEN 2018
En kurs under hösten vid Göteborgs Universitet marinbiologi lockade Magdalena, Mattias, Malin
och Cecilia. Tanken med deltagandet i kursen, som presenterade Virtue-metoden, var att
metodiken skulle kunna vara intressant att använda för grundskollärare i NO med sina elever i
Örebros vatten, i arbetet med att utveckla elevernas förmåga att genomföra systematiska
underökningar. Metoden har under hösten testats i Lillån och Svartån. Fortsättning följer.
KONFERENSDAG I KARLSTAD OM SKOLVERKETS LÄRMODULER I NO/TK OCH
HÅLLBAR UTVECKLING 26/10
Mattias, Malin och Magdalena deltog vid en dagskonferens arrangerad av skolverkets lärmoduler.

CENTRALT SKOLSTÖDS DAGAR LOKA BRUNN 20–21/8
Som en gemensam upptakt tillsammans med övriga enheter inom Centralt skolstöd deltog all
personal på naturskolan vid två heldagar förlagda vid konferensanläggningen Loka Brunn.
Förutom att lära känna varandras verksamheter diskuterades organisationen av de växande
verksamheterna KomTek och naturskolan. Magdalena höll en föreläsning kring betyg och
bedömning.

TESTA-PÅ-DAG AV DEN KOMMANDE MANUALEN FÖR
HÅLLBARNHETSÖVNINGAR I ATT LÄRA-IN-UTE-BÖCKERNA 24/8
På Uppsala naturskola höll författarna till en kommande manual för hur man väljer övningar som
på ett eller annat sätt handlar om hållbar utveckling. Deltagare vid dagen var andra
naturpedagoger där flera även medverkat som författare och idéskapare till bokserien ”Att lära in
ute”. Magdalena deltog.

UTBILDNING I INKÖP VIA MARKNADSPLATS RAINDANCE 12–13/9, 15/10, 27/11
Malin påbörjar en utbildning för att bli ekonomiansvarig inom projektet. Utbildningen rör
inköpsförfarande inom Örebro kommun, redovisning, fakturahantering och attestering.

NATURVETENSKAP I SKOLAN – DISTANSKURS VID GU HÖSTEN 2018
En kurs under hösten vid Göteborgs Universitet marinbiologi lockade Magdalena, Malin och
Cecilia. Tanken med deltagandet i kursen, som presenterade Virtue-metoden, var att metodiken
skulle kunna vara intressant att använda för grundskollärare i NO med sina elever i Örebros
vatten, i arbetet med att utveckla elevernas förmåga att genomföra systematiska underökningar.
Metoden har under hösten testats i Lillån och Svartån. Fortsättning följer.
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UTBILDNING KRING ROVDJUR/SKOG 30–31/10
Malin och Magda fick utbildning kring rovdjur och skog på Rovdjurscentret i Järvsö.

KONFERENS LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 7-8/11 i Lund
Detta år gick den nationella LHU-konferensen av stapeln i Lund på Spyken-gymnasiet som är en
skola som medvetet och inspirerande jobbat med de Globala målen för hållbar utveckling.
Magdalena, Birgitta och Mattias deltog. Med på resan från Örebro följde även miljöpedagogerna
Svante och Mita.
BIORESURSDAG GENTEKNIKENS UTVECKLING OCH AKTUELLA UPPTÄCKTER
INOM OMRÅDET 16/11
Malin och Magda fick en utbildningsdag kring genetik och genteknik.
KONFERENSDAG I KARLSTAD OM SKOLVERKETS LÄRMODULER I NO/TK OCH HUT
18/11
Malin och Magdalena deltog vid en dagskonferens arrangerad av skolverkets lärmoduler kring
hållbar utveckling.

Vi kan summera ännu ett framgångsrikt år med Örebro naturskola
och blicka fram mot 2019.
Mattias Drejby, Örebro naturskola
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