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Mer om Naturskolans pedagog Lotta Sörman
Mitt uppdrag är att arbeta med utomhuspedagogik i alla
ämnen mot skolorna i kommunen.

Jag är legitimerad lärare i NO, Teknik, Idrott, Bild åk 3 - 6 samt Slöjd
(textil) åk 1 - 9. Utbildningen är kompletterad med utomhuspedagogik 
eftersom jag ville ha fler verktyg när jag märkte att mina elever 
gillade att vara utomhus. Min gamla svampkonsulentutbildning har 
jag haft stor nytta av i mitt lärarjobb då eleverna brukar vara väldigt 
intresserade av att undersöka olika svamparter.

Innan jag blev lärare utbildade jag mig inom trädgård och drev, bland 
annat, en kommersiell grönsaksodling på deltid. Jag har även jobbat på 
olika visningsträdgårdar med odling och guidning. 

När jag jobbade som lärare på Hovstaskolan i Örebro startade jag en 
skolträdgård som var mycket uppskattad av både elever och personal. 
Mellan 1988 - 1990 arbetade jag som en av lärarna på  Ekologibussen, 
den rullande naturskolan, i Örebro kommun. Jag har även jobbat med 
återvinning och kompostering i Örebro kommun. 

Mitt uppdrag på naturskolan är att kostnadsfritt erbjuda skolorna olika 
utomhusaktiviteter som är kopplade till läroplanen. 

Forskning visar att utomhuspedagogik underlättar lärandet, 
minskar konflikter, ökar koncentrationen och förbättrar den psykiska 
och fysiska hälsan.

Kontakta Lotta Sörman
lotta.sorman@naturskyddsforeningen.se eller sms 070-340 30 13.  



Utomhuspedagogik spänner över alla ämnen och kan med fördel 
användas för ämnesövergripande arbete. Tanken är att jag skall vara ett 
stöd för lärare i hela processen med planering, genomförande och ut-
värdering av olika teman.

Efterarbetet och förarbetet i klassrummet gör att elever befäster sina
kunskaper. Jag hoppas även kunna inspirera fler att starta någon form av 
skolträdgård där elever kan lära sig hur maten blir till, livscykler, 
pollinering och även laga till det en själv har odlat. Av någon anledning 
brukar det smaka så mycket godare!

Nora Naturskola/Naturskyddsföreningen har även en del material som 
underlättar undervisningen utomhus, t ex material för att håva smådjur i 
vatten, fjärilshåvar, bestämningsnycklar, stekhäll, luppar och böcker.

Vi erbjuder även aktiviteter på fritiden för barn och unga.
Både lov- och eftermiddagsaktiviteter i form av friluftsliv, naturkunskap,
hantverk av olika slag, utomhusmatlagning, kanotpaddling, stigcykling, 
vandring, djurspårning, fågelskådning mm.


