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Välkommen att utforska 
naturen med oss på 

Linköpings Naturskola! 
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Temat för oss på Naturcentrum i år handlar om integration och natur. Vi 
vill skapa möjligheter till förutsättningslösa möten mellan människor och 
mellan människor och natur. Kulturell mångfald möter biologisk mångfald. 

 

I Naturskolan kommer vi i år därför också att fokusera på integration, men 
från ett mer naturnära perspektiv. Hur passar alla bitarna ihop?  

Alla delar i en enhet spelar roll, samspelar, fyller en funktion. För att få en 
helhet behövs alla beståndsdelar och ingen är viktigare än någon annan. 
Inte en enda mikroskopisk del i ett stort kretslopp eller samhälle saknar 
funktion, även om vi människor ibland missar betydelsen av till exempel 
en gråsugga. Eller en mygga. Eller en maskros. I naturen är vi alla lika och 
vi på Naturcentrum vill hjälpa till att göra naturen till en mötesplats för alla. 

En röd tråd genom alla lektionsteman i år kommer att vara samspelet 
mellan olika organismer för att kunna skapa och bibehålla en fungerande 
enhet. Hur vi alla behövs för att arbeta tillsammans för en livskraftig och 
hållbar miljö helt enkelt. Eller nej, det är inte alls enkelt. Men väldigt väldigt 
viktigt och vi kan alla göra något. 

Genom att känna, fråga, lyssna, komma med förslag, titta, lukta, tänka och 
diskutera kan vi fundera kring, och förhoppningsvis upptäcka vad vi själva 
kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle där alla delar har lika 
värde och betydelse! 
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Bra att veta inför lektionen 
Då naturskolans lektioner bygger på att 
tillsammans utforska och upptäcka naturen, 
ställa frågor, diskutera och fundera kring det 
vi upplever just då, delas alltid större grupper 
upp i mindre (ca 10 barn/grupp). Detta för att 
alla ska få möjlighet att ta plats och våga 
komma till tals. 
Varje lektion är cirka 2h och alltid utomhus. 
Kläder efter väder med andra ord! Ta med 
något att sitta på, något att dricka och gärna 
en frukt eller liknande. 

Kostnad och bokning 
För närvarande tar vi ut 500 kr per grupp 
(exkl. moms) för upp till två timmar. Material- 
och resekostnad kan tillkomma. Antalet 
subventionerade lektioner är begränsat, så 
först till kvarn… 
För mer information och/eller bokning av 
lektioner: kontakta Josefin Arvidsson på 
telefonnummer 0763227527 alternativt via 
mail, josefin.arvidsson@calluna.se 

 

Lektionsteman 
Vi erbjuder fyra lektionsteman som kan riktas åt förskola, F-6, samt 
fritidshem. Lektionerna genomförs med fördel vid Linköpings 
Naturcentrum men kan även förläggas till er skola eller ute i ett 
naturreservat. 

1. Vad döljer sig under ytan? 
2. Vad är det som krälar i jorden? 
3. Vad är det för surr? 
4. Hur passar alla bitarna ihop? 

Önskar ni andra lektionsteman eller lektionsserier är ni såklart 
välkomna att kontakta oss för andra erbjudanden och priser. Besök oss 
på http://linkopingsnaturcentrum.se/ för mer information. 
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Vad döljer sig under ytan? 
 

 
 
 
I det här temat funderar vi kring vattnet och dess betydelse för 
allt levande. Kan det verkligen vara brist på vatten även om det 
alltid regnar när en ska vara ute och leka en hel dag?! 
 
Vad finns egentligen i en damm mitt inne i stan? Kan det 
verkligen bo något där?  
 
Svaret är såklart ja – där finns ett myller av liv! Allt från 
mikroskopiskt små vattenkvalster till vattensalamandrar. 
Kanske även ett par gräsänder som vaggar fram vid 
strandkanten. 
 
Utrustade med håv, artbok och lupp så utforskar vi tillsammans 
vad som finns under ytan i Naturcentrums bäck och damm! 
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Vad är det som krälar i jorden? 
 

 
 

 
I det här temat fokuserar vi på jorden och trädgårdens hjärta – 
komposten! Hur ser den ut och hur fungerar den? Vi tittar på 
hur en kompost ser ut i genomskärning med dess olika lager 
och funderar på varför det ser ut som det gör. 
 
Nedbrytare i jorden förser oss med en alldeles gratis 
ekosystemtjänst - vilken då?  Kan vi hjälpa nedbrytarna på 
något sätt som tack för hjälpen? 
 
Vilka slags nedbrytare finns det, hur ser de ut och hur fungerar 
de? Vi gräver försiktigt i jorden för att se om vi kan upptäcka 
några maskar eller kanske en gråsugga. Tror ni vi kan se dem 
lite bättre om vi tittar genom en lupp? 
 
Vi funderar och diskuterar kring nedbrytning; går det verkligen 
att bryta ner allt? Går det till exempel att återanvända en 
gurka?!  
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Vad är det för surr? 
 

 
 
I det här temat utforskar vi pollinerare och deras betydelse för 
den biologiska mångfalden. Vilka slags pollinerare finns det och 
vilken funktion fyller de egentligen? 
 
Vad skulle hända om alla pollinerare försvann? Vem skulle då 
kunna utföra samma ekosystemtjänst? 
 
Går det verkligen att odla bin? Hur konstigt det än kan låta så 
är svaret ja! Vi besöker en bigård, luktar och känner på 
vaxkakor och studerar bicellernas uppbyggnad.  
 
Är det verkligen nödvändigt att vi människor bygger hotell till 
insekterna?! 
 
Vi undersöker också flera av våra vanligaste pollinerare lite 
närmre under lupp. Ser ni fjärilens snabel? Vad tror ni att den 
används till? 
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Hur passar alla bitarna ihop? 
 

 
 
I det här temat fokuserar vi på näringsvävar, ekosystem och 
ekosystemtjänster.  
 
Hur fungerar en näringsväv? Spelar det verkligen någon roll om 
vi utrotar alla myggor? De gör ju ändå ingen nytta, eller?! 
Tillsammans utforskar vi vad som händer om en enda liten 
beståndsdel tas bort från näringsväven. 
 
Vi diskuterar kring ekosystem och vad det egentligen är. Är 
jorden/Tellus ett ekosystem? Kan min hud vara ett ekosystem? 
 
Ekosystemtjänster låter kanske lite krångligt men egentligen är 
det superenkelt! En mask, ett bi, en sjö eller en ek sköter allt 
jobb medan du inte behöver göra ett endaste dugg. 
Superenkelt, eller? 
 
Vi undersöker tillsammans vilka slags ekosystemtjänster som 
finns och hur vi själva kan undvika att störa eller förstöra. Vad 
kan ni själv bidra med?  
 

 

 

 


