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Naturskoleföreningen

Solna naturskola är en av 
85 naturskolor i Sverige.



Att värna intresse för biologisk mångfald hos barn och ungdomar.

Utgår från mina erfarenheter:  som ämneslärare på högstadieskolor i tolv år
som pedagog på naturskolan i ytterligare tolv år 
som arrangör av naturevenemang för allmänheten





Bilder från Anders Rapps bok

”Hej Natur”



Igelbäckens naturreservat i Solna

Grönling, 
Barbatula barbatula

( Linneaus, 1758 )



Termin Årskurs Innehåll

Vårterminen 6-års Vår i skogen

Vårterminen 1 Djuren på gården

Vårterminen 2 Igelbäcken
Småkryp i sötvatten

Vårterminen 3 Statardag och miljömedvetenhet

Höstterminen 4 Höst & kretslopp i skogen

Vårterminen 5 Vinter i skogen

Höstterminen 6 Vattnets kretslopp i samhället

Vårterminen 7 Klimat och energi

Vårterminen 8 Ekologi och botanik

Höstterminen 9 Livsstil och miljö

Skolor bokar program
med Solna naturskola.

Vinster:

• hjälp att nå målen i kurs-
och miljöplaner

• alla barn får möjligheten

• underlättar planeringen

• för- och efterarbetet
underlättas



Vad står det i grundskolans kursplan om biologisk mångfald?

• känna igen och namnge några vanligt förekommande växter, 
djur och andra organismer i närmiljön samt känna till deras krav på livsmiljö

• kunna delta i samtal om bevarandet av naturtyper och mångfalden av arter

• kunna använda såväl naturvetenskapliga som estetiska och etiska argument i frågor
om bevarande av naturtyper och mångfalden av arter samt användning av genteknik

• kunna ge exempel på livscykler hos några växter och djur och deras olika stadier

Fyra centrala dimensioner karaktäriserar biologiämnets innehåll:

1. Ekosystem
2. Biologisk mångfald
3. Cellen
4. Människan



Läroplanen: mål att sträva mot:

Utveckla kunskap om organismernas samspel
med varandra och med sin omgivning

Utveckla kunnande i olika arbetssätt
inom biologin som fältobservationer

Utveckla omsorg om naturen



Elever år 5





Barn älskar att







År 8 undersöker vattnet i 
dammen nedanför

Hästskostallet.

År 6 elever undersöker 
vattnet i Igelbäcken.



Ifylld av elev
år 9



Igelbäckens dag 9 september 2007



”Oj, så många små djur det finns under vattenytan!”



Upptäcka
Fascineras
Bli nyfiken

Vilja veta mer
Få spännande kunskap

Bli berörd
Börja bry sig



”Att få kunskap och lärande
att samspela, så att förundran
och fascination om naturens

mysterier väcks,
och berör barnets inre.”

Solna naturskolas mål
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