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Färska rapporter visar att vi svenskar rör oss för lite och att 46 % har en 
så dålig kondition att den är hälsofarlig. Även om idrottsämnet får fler 
timmar räcker inte det utan barnen, och vuxna, måste röra sig mer i 
vardagen. Genom Utomhuspedagogik kan vi erbjuda glädjefylld  
undervisning utomhus som både uppmuntrar till rörelse och lärande. 
Forskning visar att eleverna blir mer koncentrerade och mindre 
konfliktfyllda om de rör sig mer. 
Utomhusvistelse stärker dessutom immunförsvaret, humöret och en 
känsla för naturen.

Detta kan vi erbjuda inom Naturskolan:
Utomhuspedagogik för grundskolan, Komvux och SFI
i engelska, svenska, bild, slöjd, matematik, NO, SO, teknik, 
idrott, hemkunskap, friluftsdagar samt hållbar utveckling. 
Lärarfortbildning inom ovan nämnda ämnen. 

Naturskolan har material som underlättar utomhuspedagogiken 
t ex vattenkikare, håvar, luppar, kikare, regnskydd, cyklar,
stormkök, stekhäll, lek- och övningsmaterial i olika ämnen.

Elever med inlärningsproblematik eller koncentrationssvårigheter 
får ytterligare ett verktyg för lärande. En kombination av praktik och 
teori förstärker lärandet för alla elever.
Naturskolan är kostnadsfri, undervisningen kan genomföras i ert 
närområde eller efter era specifika önskemål. 



Detta kan utomhuspedagogik innebära:
Alla övningar kan kopplas till läroplanen, LGR11s, direktiv. Utomhus-
pedagogik används ofta för att konkretisera och förtydliga teoretiska 
modeller och sammanhang dvs ett komplement till övrig undervisning 
för att eleverna ska komma ihåg bättre. Vi lär med hela kroppen och våra 
sinnen genom samarbetsövningar, lekar och enkla hjälpmedel.

Svenska och engelska
Naturen och kulturen används som transportmedel för språkutveckling: 
ordklasser, ord och meningsbyggnad, prepositioner, ordspråk och talesätt, 
dikt och poesi - allt lärs in med hela kroppen. 

Matematik
Tallinjen, olika räknesätt, geometri, symmetri, mätning av olika slag, 
kompass, sannolikhet och statistik, problemlösning mm.

Idrott och hälsa
Friluftsliv, utomhusmatlagning, fysisk aktivitet i olika utomhusmiljöer 
och årstider. Iskunskap, hantera nödsituationer, allemansrätt.



Skolträdgården i Gyttorp används som en inspiration att starta egna projekt 
för andra skolor i kommunen. I och med att eleverna varit med i hela 
processen från skisser och odling till skörd, av uppbyggnaden av skol-
trädgården, lär de sig hur ekosystem fungerar, hur man producerar mat osv. 
Dessutom är de stolta över sitt arbete och skolgården. Som ett första steg kan 
vi hjälpa till att förgro, plantera, sätta potatis, bygga staket och odlingslådor
med örter som gynnar pollinerare och bidrar med trivseln på skolgården.

De nyanlända vi mött har fått lära sig om svensk kulturhistoria, allemansrätt, 
inspirera till vistelse i naturen, eldkunskap, språkinlärning, utomhusmat-
lagning, natursyn mm. 



Välkommen att diskutera möjligheter att bedriva undervisningen 
utomhus! 

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

Nora

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

Se Naturskyddsföreningens hemsida: nora.naturskyddsforeningen.se. 
Facebook: Naturskyddsföreningen i Nora


