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Vattenresurser 
 
En handledning från Nynäshamns naturskola i arbetet för Grön flagg 
Vattenresursen och dess användning kommer att få en betydligt viktigare 
del av framtidens undervisning till följd av klimatfrågan. Med det här häftet 
vill Nynäshamns Naturskola ge inspiration med upplevelser, upptäckter och 
förståelse för betydelsen av vattenresursen. Framförallt läggs tonvikten i 
häftet på ett handlingsperspektiv, vilket innebär att undervisningen 
utmynnar i konkreta praktiska genomföranden. 
Läs mer på: www.nynashamnsnaturskola.se/Läromedel/Vattenresurser 
 

Snäckor och musslor 

 
Detta läromedel har en inledande Power-Point presentation som heter "Blötdjurens roll i 
naturen" visar på mångfalden av arten blötdjur, deras ålder och samband till andra levande 
organismer och också deras roll i naturen. 
 
Sen finns ett 76 sidigt häfte med massor av experiment och lekar.  
Allt ligger på Nynäshamns naturskola under läromedel. 
Läs mer på: 
www.nynashamnsnaturskola.se/Läromedel/snäckormusslor 
 

 
 

Äventyrspedagogik 

Syftet med äventyrspedagogik är att …erbjuda spännande sätt att undervisa, som 
skapar  motivation och engagemang både hos elever och lärare erbjuda variation i 
undervisningen arbeta ämnesövergripande ta till vara elevernas olika lärstilar 
utveckla den personliga kompetensen i att kunna  
samarbeta och fungera bra i sin grupp utveckla 
samspel och positiva relationer i gruppen, lyfta fram 
utemiljöns betydelse som arena för lärande skapa en 
mer positiv bild av skolan som en plats där man 
både kan göra spännande saker och samtidigt lära 
sig 



 

Årstidskalender 

Naturskolan erbjuder nu intresserade pedagoger inom skola och förskola i 
Nynäshamns kommun ett exemplar av detta häfte (värde ca 160 kr). Det ni 
behöver göra är att kontakta oss så skickar vi ett häfte på internposten. I 
gengäld önskar vi att ni meddelar oss några av era observationer vid två 
tillfällen under året så att vi kan lägga ut information på vår hemsida. Sista 
maj och sista november önskar vi få tio av era observationer under den 
termin som gått. Vi kommer att påminna er per mail. 
Läs mer på: www.nynashamnsnaturskola.se/Projekt 
Kampanj/Årstidskalender 

Webbholkar 
På Naturskolans hemsida finns under april – september 3 st webbholkar. Där kan man följa 
en Blåmes, Svartvit flugsnappare och en Ekorre. Varje timma visas en ny bild från holken 

Utvärdering av Naturskolan 

 
De svarande lärarna tycker naturskoledagarna fungerar bra när det gäller 
organisation, innehåll och pedagogik vilket de också tyckte vid tidigare 
utvärderingar. Två tredjedelar av de svarande tycker att det är lagom att 
komma till Naturskolan en gång per år medan en tredejdel tycker att det är 
för sällan. Andelen som tycker att det är viktigt med förarbete och som 
tycker att naturskoledagen är integrerad med ordninarie undervisning har 
ökat kraftigt, till nästan 70% av de svarande. Det är mycket positivt, 
framförallt för eleverna som därmed ges ökad möjlighet till lärande inom det 
aktuella temat. Orsaken till denna ökning beror troligen på att vi tydligare 
beskrivit vilka mål inom läroplanen Lpo 94, och numera det centrala innehållet i Lgr 11, som 
eleverna arbetar med under naturskoledagarna. Nynäshamns Naturskolas bok Att lära in ute 
har kommit ut sedan förra utvärderingen och i den finns många tips om för- och efterarbete 
och tydliga kopplingar till läroplanen. 
Läs mer på: www.nynashamnsnaturskola.se/OmNaturskolan/Utvärdering 
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