
 
 

Verksamhetsberättelse läsåret 2016/2017  

Piteå Naturskola 

Från och med nu rapporterar vi i naturskolan om vår verksamhet läsårsvis, till 

skillnad från tidigare då vi följt kalenderåret. Vi har läsåret 2016/2017 ytterligare 

satsat på att ge barnen möjligheter till utomhusvistelse vid våra temadagar då vi 

prioriterat dessa teman framför de som genomförs inomhus. Målen för vår 

verksamhet blev tydligare genom de nya mål som nu finns nedskrivna i 

Utbildningsförvaltningens Plan för hållbarhet, vilken antogs av Barn- och 

utbildningsnämnden 161130.  

Först och främst vill vi med naturskolan bidra till att eleverna når läroplanens 

mål och på ett lustfyllt och elevaktivt sätt får möta utvalda delar ur det centrala 

innehållet inom NO och teknik. Dessutom strävar vi efter att utemiljön i 

skolornas närhet i högre grad ska användas som lärandemiljö. Arbetssättet ska 

hjälpa lärare i bedömningen av sina elevers kunskaper, då de vid våra temadagar 

kan se sina elever i aktion utan att själva vara upptagna med att hålla i 

undervisningen.  

Målet för vår verksamhet är att alla elever i Piteå kommuns skolor någon gång 

under åk 4-6 ska ha deltagit vid någon exkursion tillsammans med naturskolan 

och fått uppleva ett hållbart friluftsliv. Även detta läsår har många barn och 

ungdomar i vår bygd fått möjlighet att delta i ett lärande med utomhuspedagogik 

som grund genom Piteå Naturskola. Vi tycker att det är särskilt viktigt att barn 

som aldrig i annat fall har chansen att uppleva friluftsliv, får möjligheter till det. 

Vi anser även att det är viktigt att barnen tidigt får en positiv syn på naturen och 

att de genom det kan få större motivation och förståelse till att leva på ett mer 

ekologiskt hållbart sätt. 

  



 
 

Personal på Piteå Naturskola  

 

Stefan Bergmark, tjänstgöring 50 % 

(Bergmark har under läsåret också arbetat som samordnare för certifieringen Skola för Hållbar 

Utveckling, samt varit undersökningsledare för elevenkäten Personligt). 

 

Stefan Eriksson, tjänstgöring 50 % i naturskolan under ht 2016.  

Tjänstledig under vt 2017 för fackliga uppdrag.  

(Eriksson har under hösten även arbetat för Lärarförbundet på 50 %; vårterminen 100%).  

 

Nicklas Berggren, har under vårterminen vikarierat i naturskolan för Eriksson. 

  



 
 

Naturskolearbetet 

Under läsåret 2016/2017 har vi digitaliserat de presentationer vi använder vid temadagarna. 
I och med detta har förtydligande bilder på ett enkelt sätt kunnat vävas in i våra genomgångar. 
Vår upplevelse är att detta hjälper barnen att förstå de ibland krångliga naturvetenskapliga 
begreppen bättre. Genom att vi avdramatiserar och på ett lättsamt sätt låter barnen möta nya 
begrepp ser vi att de utvecklar en förståelse och får, genom lärare vi möter, indikationer om 
att vår verksamhet mildrar ett visst motstånd som senare annars kan uppstå kring 
ämnesspecifika begrepp. Vi har även detta läsår kunnat erbjuda klasser tematisk undervisning 
vid två tillfällen per vecka då vi arbetat med naturskolan heldagar under måndagar och 
torsdagar. 

Under 2016/2017 har vi genomfört våra teman Småkryp på land, Småkryp i vatten, Elden, 
Astronomi, Mikro & makro och Fiskar, på de olika 4-6 skolorna runt om i kommunen. Vi har 
också på samma sätt som under förra året, tagit emot klasser med elever och deras pedagoger 
på Porsnässkolan för heldagstema i Biolabbet och Tekniklabbet. Även besök från 
fritidshemmet från Backgårdsskolan och ”Våga vilja” har genomförts i vårt Biolab. Vid dessa 
tillfällen har vi genomfört ungefär en dryg timmes zoologi/etologiundervisning tillsammans 
med dessa barn. 

Vid astronomitemat, från slutet av november fram till jullovet, har vi likt tidigare år arbetat 

med 3-5 klasser på varje skola. För klasserna hölls först en förklarande presentation av 

centrala begrepp inom astronomi i elevernas hemklassrum och därefter fick eleverna uppleva 

planetariet. Genom att i det helt nedsläckta planetariet visa en projicerad stjärnhimmel, ges 

en god möjlighet att på ett engagerande sätt, ta upp såväl astronomins mytologiska bakgrund 

med stjärnbilder, som fakta kring exempelvis stjärnor och månen. Besöken i varje klass tog ca 

90 min och vi hann därför möta fler elever och pedagoger per dag än vid våra heldagsteman. 

Efter att vi besökt klasserna har de fått en grund att utgå ifrån inför vidare arbete kring 

astronomiska begrepp och vi lämnar dessutom lite arbetsmaterial som de kan fortsätta med.  

Vid alla våra teman har vi lagt fokus på det centrala innehållet enligt Lgr 11 och möjligheterna 

för att återkoppla till naturskoledagen i den egna undervisningen bör vara goda. Då 

naturskolan provar ut, tillhandahåller och vårdar materialet som behövs vid aktiviteterna ges 

alla enheter samma möjligheter att använda adekvat utrustning, oavsett ekonomiska ramar, 

vilket också för eleverna underlättar handhavandet av liknande materiel senare i åk 7-gy. Vi 

upplever oss även kunna fånga upp intresset bättre, genom att vi låter eleverna prova dessa 

spännande arbetsverktyg. 

För att få mer information om vår verksamhet kan du besöka naturskolans hemsida: 

http://www.pitea.se/naturskolan 

 

http://www.pitea.se/naturskolan


 
 

Skolor som naturskolan besökt med temadagar under läsåret 2016/2017 

Småkryp på land: 

Klubbgärdets skola (21+1), Pitholmsskolan (43+2), Porsnässkolan (52+3) och Sjulsmarks skola 

(28+1). 

(Sammanlagt 144 elever och 7 pedagoger). 

 

Spindlar där kön kan avgöras genom att man ser hur hanens s.k. pedipalper (”armarna” vid käken) är tydligt 

uppsvällda längst ut (individen till vänster). Fotot taget med mobilkamera genom en stereolupp under temat 

Småkryp på land.  

Fotograf: Stefan Bergmark 

 

Småkryp i vatten: 

Klubbgärdets skola (21+1), Pitholmsskolan (21+1), Porsnässkolan (56+3) och Tallbacka-

/mellangårdsskolan (10+5). 

(108 elever och 10 pedagoger). 

 



 
 

Elden: 

Bergsvikens skola (58+3), Klubbgärdets skola (19+1), Norrbyskolan (18+2), Norrmalmskolan 

(88+6), Pitholmsskolan (114+8), Porsnässkolan (32+3), Rosviks skola (51+3), Solanderskolan 

(64+3) och Tallbacka-/Mellangårdsskolan (6+3). 

(546 elever och 32 pedagoger). 

 

Demonstration av vad som händer om man försöker släcka en oljebrand med vatten. Att istället kväva elden där 
matfett brinner är viktigt att komma ihåg!  

Fotograf: Stefan Bergmark 

Astronomi: 

Jävre skola (51+3), Klubbgärdets skola (21+1), Norrmalmskolan (51+3), Pitholmsskolan 

(156+10) och Tallbacka-/Mellangårdsskolan (6+4). 

(285 elever och 21 pedagoger)   

 

Mikro & makro: 

Bergsvikens skola (39+2), Porsnässkolan (42+2), Rosvik skola (36+2) och Solanderskolan 

(64+3). 

(Totalt 181 elever och 9 pedagoger). 



 
 

Fiskar: 

(Exkursion med isfiske): Rosvik skola  (26+1) och Tallbacka-/Mellangårdsskolan (11+6). 

(Exkursion med mete): Porsnässkolan (35+2) + ”Sommarfestival” på Porsnässkolan åk 4-6 (60)  

+ sommarskola (75+7) 

(totalt 207 elever och 16 pedagoger, varav isfiske berörde 37 elever och 7 pedagoger). 

 

- Vilket sätt är bäst när du krokar fast masken?  

Att kroken ska täckas som i fig. A är en gammal skröna, vilket sannolikt ger mindre fisk än om man agnar som i 
fig. B. Då kan masken sprattla och skicka vibrationer i vattnet som lockar fisk till hugg. Kroken fastnar dessutom 
bättre om spetsen är framme… 

Ingen fisk vet att man ska akta sig för kroken för då skulle knappast fiskedrag som detta skeddrag  fungera. 

- För inte sätter du väl mask på krokarna här? 

 

 

 

 



 
 

De skolor som deltagit i temat Tekniklab är: 

Bergsviksskolan (74) 

(74 elever) 

 

De skolor som deltagit i temat Biolab är: 

Rosvik skola (36+2) och Sjulsmarks skola (46+4)  

(82 elever och 6 pedagoger) 

 

Biolabbet visades detta läsår även för fritidshemmet  från Backgårdsskolan (25 barn och 5 

pedagoger), Våga vilja (3 barn och 2 vuxna) samt för 30 st barn ur åk 4 med 4 vuxna vid en 

kvällsvisning.  

 

 

 

Sammanfattning deltagarstatistik: 

Vi har under läsåret 2016/2017, undervisat 1627 elever och 109 pedagoger med våra 

heldagsteman och med vårt kortare astronomitema har vi undervisat 285 elever och 21 

pedagoger. 

 

  



 
 

Diagram över de senaste årens verksamhet 

 

Den 7/6 höll vi i en fortbildning om småkryp för 17 st förskolepedagoger. Vid denna 

nätverksträff lät vi dem prova våra redskap vid insamling och studier av småkryp. På 

workshopen gav vi också en del pedagogiska tips , fördjupade kunskaper kring några vanligt 

förekommande arter och annat som vi tror pedagogerna kan ha nytta av då de möter vetgiriga 

barn i sitt yrke. Vi upplevde också att vissa pedagoger hade ett behov att träna sig att inte vara 

överdrivet rädda för småkryp. 

Den 28/6 har vi genomfört en heldags utomhuspedagogik för ca 70 nyanlända på deras 

sommarskola. Innehållet utgick från våra teman Elden och Fiskar (I ovanstående statistik 

räknade vi bara in dem under temat fiskar eftersom de hade en kombination av dessa teman 

under en heldag). Vi gick igenom många nyttiga saker för målgruppen som exempelvis viss 

artkunskap, allemansrätt, håll Sverige rent och annat som rör friluftsliv.  

Biolabbet 

Vårt Biolab har varje skolvecka under läsåret använts av Porsnässkolans fritids som hjälpt till 

med skötseln ca 1 gång i veckan (8 elever och 2 pedagoger). Lärandemiljön har liksom tidigare 

även använts vid elevensval för Porsnässkolans klasser, åk 7-9. Under varje elevensvalperiod 

engageras 16-18 elever. Året delas in i fyra perioder, för att möjliggöra att fler elever blir 
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delaktiga i djurskötseln. Att ta hand om djuren skapar ofta ett stort engagemang och ger 

eleverna en utmärkt övning i ansvarstagande. Liksom föregående år har ma/NO-lärare, Sara 

Wink, ansvarat för elevensval Biolab.  

Övriga arbetsuppgifter 

Några naturskoledagar har vi i vanlig ordning varit tvungna att använda till gemensam 

långsiktig planering och för- och efterarbete som inte varit möjligt att göra de dagar då vi varit 

ute med klasser. Andra liknande dagar har vi hunnit underhålla terrarier och akvarier i 

Biolabbet och skött andra tidskrävande arbetsuppgifter på naturskoleinstitutionen. Vid 

regelbundna tillfällen har vi även hanterat bokningar och uppdaterat naturskolans hemsida. 

Stefan Eriksson har även detta läsår hållit i en och en halv dags fortbildning kring 

naturvetenskap och teknik i Älvsbyn under teknikkursen som de anordnar för flickor i åk 8. 

Naturskolans två småkrypsteman och tekniklabbets flygande farkost tema utgjorde 

programpunkterna. 

Fortbildning  

29-30/9 2016 Deltog vi i Naturskoleföreningens regionsträff som denna gång var i Luleå. Två 

dagar med både givande och tagande av idéer vilket utvecklar det pedagogiska arbetet 

utomhus. 

31/10-1/11 2016 var med och arrangerade Kunskapsfestivalen och deltog även på många 

föredrag kring hållbar utveckling.  

11-12/5 2017 deltog Stefan Bergmark på den konferens SIDA håller för skolpersonal. Den 

Globala Skolan, som vi ofta samarbetat med vid fortbildningsinsatser i Piteå kommun, var en 

av arrangörerna. På samma sätt som vid de två tidigare år konferensen besökts, fick 

deltagarna veta mer om hur en mängd organisationer arbetar med hållbar utveckling. Mycket 

berörde i vanlig ordning social hållbarhet, men det fanns även inslag kring ekologisk 

hållbarhet. Konferensen blev ett bra tillfälle för samtal med personer och organisationer som 

naturskolan har stor nytta av att samverka med.  

En typ av fortbildning ibland kan glömmas av, är den som vi naturskolelärare får genom de 

samtal vi varje arbetsdag har med varandra om våra aktiviteter, ofta under resorna till och 

från klassbesöken.  Även den reflektion vi gör tillsammans med andra pedagoger vi möter i 

verksamheten bidrar till att vi kontinuerligt får en form av kollegialt lärande vilket ytterligare 

förbättrar den undervisning vi bedriver. 

 



 
 

Sammanfattande tankar 

Läsåret 2016/2017 har både bjudit på rutinmässigt fortsatt arbete och nya utmaningar. En 

utmaning var, för att nämna ett exempel, då vi fick ny sammansättning i naturskolan efter 

jullovet. Nicklas Berggren ska dock ha all heder av sina insatser på naturskolan och visade prov 

på gott bemötande bland barnen och bidrog med nya tankar kring vårt arbete bland elever 

och pedagoger i skolorna.  

Under detta läsår har vi infört mer digital teknik i våra presentationer. Det har säkerligen 

gynnat elever som har ett utvecklat bildminne. Särskilt dessa barn har därigenom lättare 

kunnat följa med vid genomgångarna, då bilder i ännu högre grad har använts som 

komplement och förstärkning till det vi samtalar om i klasserna. Arbetssätten som vi nyttjar är 

genom sin variation till hjälp för elever med olika lärstilar och genom att vi använder alla 

sinnen kan barnen lättare minnas det de varit med om under naturskoledagen.  

När vi summerar läsåret kan vi se att vi denna period undervisat ovanligt många elever och att 

vi genom vår nya målbeskrivning i Utbildningsförvaltningens Plan för hållbarhet, ägnat än mer 

tid till våra utomhusteman. 

Vi är återigen mycket stolta över att vi kunnat erbjuda så många barn och pedagoger stöd 

inom naturorienterande ämnen och teknik under läsåret. Nästa läsår har vi 10-årsjubileum 

och vi är på god väg att arbeta fram rutiner som säkerställer att alla barn i kommunens 4-6-

skolor får uppleva åtminstone en innehållsrik exkursion med naturskolan. 

 

Piteå Naturskola 
Stefan Bergmark & Stefan Eriksson 
Lärare: Piteå Naturskola  
Utbildningsförvaltningen 

 
Hemsida: 
http://www.pitea.se/naturskolan 

 
Adress:                 Porsnässkolan, Helgenäsgatan  13  
                              945 31 Norrfjärden 
Telefon:               070-390 10 96 (Bergmark) 

 

http://www.pitea.se/naturskolan

