
Verksamhetsberättelse läsåret 2017/2018 

Piteå Naturskola 

Vi har detta läsår firat tio år som naturskola och tackar BUN för ett fortsatt 
förtroende att arbeta med begreppsutveckling och att möjliggöra upplevelser 
av friluftsliv och elevaktiv utomhuspedagogik för våra elever i åk 4-6. Under 
perioden har vi liksom tidigare ägnat två dagar per vecka till att nå ut till de 
klasser vars lärare önskat vår hjälp med naturvetenskap och teknik genom de 
sju teman vi kan tillhandahålla. Detta år har vi särskilt sett en ökning i antalet 
besök vårt Biolab och Tekniklab har fått på Porsnässkolan. Det tycker vi är 
mycket glädjande då vi gärna ser att så många grundskoleelever som möjligt får 
ta del av denna unika lärandemiljö. I några fall har vi kontaktat klassansvariga 
för åk 6 där vi ännu inte haft något utomhustema med eleverna, för att erbjuda 
dem undervisning i linje med målet i utbildningsförvaltningens Plan för 
hållbarhet. Vi har därför i de flesta fall lyckats ordna så att eleverna i åk 6 innan 
de ska börja i åk 7 åtminstone fått ett tillfälle utomhus med naturskola. Det var 
bara två klasser som vi nu inte hann träffa och båda hade särskilda skäl till 
varför de inte valt att ta del av utomhuspedagogik tillsammans med oss. En av 
dessa elevgrupper har dock haft två av våra andra mer inomhusbaserade 
teman och det gör att vi kan nu stolta kan säga att målet att nå ut till alla Piteå 
kommuns elever i princip är uppnått detta läsår! 



 
 

Personal på Piteå Naturskola  

 

Stefan Bergmark, tjänstgöring 50 % 

(Bergmark har fram till 30 mars även arbetat på halvtid som samordnare för certifieringen Skola för 

Hållbar Utveckling, samt varit undersökningsledare för elevenkäten Personligt. Har därefter arbetat 

som ma/NO-lärare 7-9 på Porsnässkolan på 50%). 

 

Stefan Eriksson, tjänstgöring 50 % 

 (Eriksson har även arbetat för Lärarförbundet på 50 %).  

 

 

  



 
 

Naturskolearbetet 

Genom vårt arbete når vi, förutom eleverna vi möter, även ett stort antal pedagoger och andra 
yrkesgrupper såväl inom som utanför vår kommuns organisation. Detta år har vi särskilt 
samverkat med andra aktörer inom Piteå kommun som arbetar med friluftsliv genom vårt 
deltagande vid nätverksträffar och vår analys av verksamheten. 

Vi har målmedvetet prioriterat de elever i årskurs sex som inte haft naturskola med 
utomhuspedagogik tidigare. Detta för att nå ut bredare bland eleverna och uppfylla 
målsättningen kring utomhuspedagogik i Plan för hållbarhet. 

Vid månadsskiftet november/december fick vi fundera mycket över vad som skulle hända med 
naturskolan då det var nedläggningshot över verksamheten. Det gjorde att vi då blev lite 
splittrade i tanken och inte hann med riktigt lika mycket basverksamhet som vi normalt gör 
den tiden av året. Vi är tacksamma att BUN beslöt sig för att fortsätta att stödja vårt arbete 
att nå alla barn med ett lärande kring hållbarhetsfrågor, naturvetenskap och utomhusvistelse. 
När det stod klart att vi fick klartecken att arbeta vidare med dessa viktiga frågor tog vi nya 
tag och har vid alla tillfällen under våren som varit möjligt, bokat in klasser för temadagar med 
oss. 

Under 2017/2018 har vi i vanlig ordning genomfört våra uppskattade 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 i högre grad än de flesta tidigare år tagit emot klasser med elever och 
deras pedagoger på Porsnässkolan för heldagstema i Biolabbet och Tekniklabbet. Biolabbet 
har under året också nyttjats flitigare av fritids och deras verksamhet kunde därför bedrivas 
bland djuren på det sätt som det såg ut för något år sedan. Barnen får då delta i skötseln av 
djuren och ibland bara vara i lokalen och känna av lugnet som den gröna sköna miljön medför, 
i en skolmiljö som i övrigt av vissa ibland kan upplevas ganska stressig. Elevensval i åk 7-9 på 
Porsnässkolan har även detta läsår genomförts med Biolab som ett av alternativen. Här får 
eleverna fördjupa sig inom zoologi, botanik, etologi samt träna sin förmåga att ta ansvar vid 
skötseln av våra djur och växter. 

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 2017/2018 

Småkryp på land: 

Pitholmskolan (73 elever + 5 vuxna) och Sjulnässkolan (39+2). 

(Sammanlagt 112 elever och 7 pedagoger). 

+ Fortbildningskväll med Solanderområdets förskolepedagoger 40st 

 

Elever får genom naturskolan möjligheter att själva undersöka sin omgivning och fascineras av den mångfald 

naturen bjuder på.   

Fotograf: Stefan Bergmark 

 

Småkryp i vatten: 

Jävre skola (35+2), Norrbyskolan (23+1), Pitholmskolan (27+1), Porsnässkolan (32+2)  

(117 elever och 6 pedagoger) 

 

Elden: 

Bergsvikens skola (39+3), Norrmalmskolan (montessoriklasser 4-6) (20+1), Pitholmskolan 

(21+1), Porsnässkolan (36+2), Rosvik skola (31+2), Rönnskolan (22+5), Sjulnässkolan (48+2), 

(217 elever och 16 pedagoger) 



 
 

 

Astronomi: 

Norrmalmskolan (75+4), Pitholmsskolan (73+6), Porsnässkolan (107+7) och 

Rönnskolan/Träningsskolan (25+9)  

(280 elever och 26 pedagoger)   

Planetariet visades även för delar av Porsnässkolans personal och elever från Porsnässkolans 

fritidshem (5+5, den 8/12 2017). 

 

Vid Astronomitemat får barnen höra lite om stjärnhimlens mytologi i det planetarium vi lånar från Teknikenshus. 

Fotograf: Stefan Bergmark 

 

Mikro & makro:  

Norrbyskolan (43+2), Pitholmskolan (64+3), Porsnässkolan (39+2) och Rosvik skola (26+1) 

(Totalt 172 elever och 8 pedagoger). 

Fiskar: 

(Exkursion med isfiske): Norrbyskolan (46+2), Pitholmskolan (27+1), Rosvik skola  (26+2) och 

Rönnskolan (22+9). (Exkursion med mete): Norrmalmskolan (47+2), Porsnässkolan (29+2) + 

”Sommarfestival” på Porsnässkolan åk 4-6 (60+1) och Pitholmskolan (73+4).  

(totalt 330 elever och 22 pedagoger, varav isfiske berörde 121 elever och 14 pedagoger). 



 
 

 

Det är lätt att hålla fokus vid ett lustfyllt lärande trots att vädret denna dag inte var så strålande. Vid temat Fiskar 
tar vi upp säkerhetstänkande vid vatten och flytvästen sitter därefter självfallet på. 

Fotograf: Stefan Bergmark 

 

 

De skolor som deltagit i hela temat Biolab/Tekniklab är: 

Rönnskolan (20+8), Träningsskolan (4+3), Norrmalmskolan (52+3), Munksunds skola (27+4), 

Pitholmskolan (88+8) och Porsnässkolan (68+4).  

+ Fortbildningsdag med integrationspedagoger 17st 

De skolor som deltagit i temat Tekniklab är: 

Tallbacka/Mellangård (8+3),  

(8+3) 

De skolor som deltagit i temat Biolab är: 

Tallbacka/Mellangård (8+3) + Våga vilja (1+1) 

(totalt 276 elever och 37 pedagoger) 

Biolabbet visades detta läsår även för Bergsvikens scoutkår (25+8), samt för 12 st barn ur åk 

2-4 med 3 vuxna vid kvällsvisning.  

 



 
 

 

Biolabbet är en ganska unik plats för lärande genom att det finns så många djur samlade på en grundskola. Här 
är en tokaygecko som obehindrat kan klättra på lodräta glasväggar.  

Fotograf: Stefan Bergmark 

 

 

Sammanfattning deltagarstatistik: 

Vi har under läsåret 2017/2018, undervisat 1504 elever och 122 pedagoger med våra teman 

varav vi i vårt kortare astronomitema har vi undervisat 280 elever och 26 pedagoger. 

 

  



 
 

Diagram över de senaste årens verksamhet 

 

 

Under läsåret har vi haft förmånen av att föreläsa för många pedagoger kring naturskolans 

grundtankar och våra verksamhetsaktiviteter. Den 9/11 höll vi en utbildningsdag för ca 20 st 

blivande integrationspedagoger. De besökte oss på Porsnässkolan och deltog i våra teman 

Biolab och Tekniklab. Vi kunde dessutom dela med oss av våra erfarenheter att möta 

nyanlända i vår verksamhet med andra teman. Den 26/3 fick vi ett heldagsbesök från 

Östersund där man funderar på att starta naturskoleverksamhet. Vi tog oss tid för att samtala 

med Linnea som vår gäst hette. Hon uppskattade en genomgång av våra förutsättningar, att 

vi visade hur vi arbetar med besökande klasser i Teknik- och Biolab samt de tips vi gav om vad 

man kan tänka på vid start av en liknande verksamhet. Den 26/4 höll vi i ett föredrag för 

nätverket ”Hållbar framtid” med ca 20 deltagare från förskolor i Norrbotten.  11/6 höll vi i en 

2,5h fortbildning kvällstid om naturskolearbetet med bl a en workshop kring temat småkryp 

för 40 st av Solanderområdets förskolepedagoger. Vid denna utbildningsinsats 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 själv inte vara rädda för 

småkrypen.  



 
 

Under vecka 39 (25-27/9), inom ramen för ”Forskarfredag”, höll vi i naturskolan, i undervisning 

med Lego We Do för 26 förskolebarn uppdelade på mindre grupper. Det var ett intressant 

arbete där vi fick möta en för oss ovan åldersgrupp (femåringar). Trevligt att se att även dessa 

små barn ivrigt tog sig an de uppgifter de fick. 

Teknikkursen som Älvsby kommun (25-26/6) anordnade för flickor i åk 8 byggde detta år helt 

på att Stefan Eriksson höll i två dagars fortbildning kring naturvetenskap och teknik. Då fick 

eleverna ta del av naturskolans två småkrypsteman, temat fiskar och tekniklabbets flygande 

farkost tema. 

 

Fortbildning  

Under hela läsåret har vi själva deltagit i fortbildningsinsatsen ”Läslyftet” tillsammans med 

lärare på Porsnässkolan. Det har medfört att vi både fått bekräftelser över vårt sätt att tänka 

kring arbetssätt som stödjer begreppsutveckling och tillfällen att prova andra metoder genom 

uppgifterna som skulle göras mellan våra kontinuerliga träffar. Vi har även fortsatt att utveckla 

de digitala presentationer vi använder vid genomgångar i klasserna vi besöker.  

Den 5-6/10 hade jag och Stefan förmånen att delta vid naturskoleföreningens regionträff i 

Falun. Där träffade vi många av våra norrländska kollegor och utbytte idéer, 

undervisningsmaterial och samtalade om vad som är aktuellt för verksamheterna på våra olika 

orter. Som vanligt blev det mycket lyckade dagar med trevlig samvaro och inspiration till 

fortsatt arbete. 



 
 

Sammanfattande tankar 

Vi är oerhört stolta över att vi nu i hela tio år kunnat erbjuda många barn och pedagoger stöd 

inom naturorienterande ämnen och teknik. I och med 10-årsjubileet har vi börjat säkerställa 

att alla barn i kommunens 4-6-skolor får uppleva minst en minnesvärd exkursion med 

naturskolan. De senaste fem åren har över 7500 barn haft en naturskoledag tillsammans med 

oss. Vi ser nu fram emot att fira 20 års jubileum om några år. 

 

 

 

 

 

 

Piteå Naturskola 
Stefan Bergmark & Stefan Eriksson 
Lärare  
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

