
Forskningen säger:
Barn som är ute mycket i naturen 

 är ofta friskare,  
mindre stressade  

och har lättare att ta till sig kunskap  
än andra barn.



Studier visar:

• De som är miljöengagerade 
idag har oftast varit ute 
mycket som barn.

• Det är viktigt att ”fånga upp” barnen innan 12 års ålder. 
Därefter är det svårare att få dem intresserade av 
naturbaserade aktiviteter och därmed även miljöfrågor.



Varför är naturen så bra?

• Naturen har lugnande inverkan på 
oss.

• Naturen ökar motivationen till fysisk 
aktivitet - man rör sig mer.

• Naturen reducerar stress och 
   förbättrar återhämtningen.

• Stresshormonerna går ner och 
   återhämtningen blir mer effektiv.



• Ger bättre sömn.

• Stärker immunförsvaret.

• Hjälper hjärnan att varva ner.

Att vara ute i naturen



• …kan ge själslig styrka. 

• ...skapar utrymme för 
återhämtning och 
reflektion, ger 
sinnesfrid och 
lyckorus.

• … minskar aggression 
och barnen utvecklar sin 
empatiska förmåga

Naturen påverkar vår psykiska hälsa.

X



Utomhuspedagogik
• Naturen förbättrar inlärningsförmågan, 

   minneskapaciteten och koncentrationsförmågan.  



• Inlärning genom att använda våra sinnena ger en mer 
ihållande kunskapsinhämtning.  

• Barn som vistas i naturpräglad variationsrik utomhusmiljö 
är bättre på att koncentrera sig än de barn som vistas i en 
mer naturfattig miljö. 



• Sänker ljudnivåerna.  

• Förbättrar motoriken och musklerna stärks.

Utomhuspedagogik

• Bidrar till en mer genusneutral lekplats



Utomhuspedagogik 

• Barnen blir mer sociala, 

    lärklimatet förbättras.

    Benägenheten att samarbeta ökar.  

• Antisocialt beteende minskar 

   såsom våld, mobbing, skadegörelse 

   och nedskräpning.  

• Glädjen att gå i skolan ökar.



Vill du läsa mer om forskning kring utomhuspedagogik? 

Frisk i naturen: 
www.friskinaturen.org 

Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? 
En forskningöversikt: 

http://www.gotbot.se/upload/Botan/Bilder_barn_skola/PDF
%20material/Utomhuspedagogik/Utomhuspedagogik

%20forskningsöversikt.pdf 

Skolvärlden: 
http://skolvarlden.se/artiklar/utomhuspedagogik-starker-minnet 

 



https://naturskolanblog.wordpress.com/2016/06/07/ny-
forskning-visar-att-barn-som-vistas-regelbundet-i-naturen-

utvecklar-en-storre-empati-for-det-som-ar-levande/

https://naturskolanblog.wordpress.com/2016/08/04/naturen-
inverkar-positivt-pa-barns-koncentration-sjalvkansla-och-

kanslokontroll-enligt-en-ny-stor-eu-rapport/

Naturskolan Umeå:

  http://www.gotbot.se/upload/Botan/Bilder_barn_skola/PDF
%20material/Utomhuspedagogik/Utomhuspedagogik

%20forskningsöversikt.pdf 



Boktips:

Dahlgren: Lars Owe, Szczepanski; Anders, (2004)  “Rum för 
lärande-några reflextioner om utomhusdidaktikens särart i: 
Lundegård; Iann, Wickman; Per-Olof, Wohlin; Ammi (red) 

Utomhusdidaktik Studentlitteratur 



En vecka på Viktoriaskolans friluftsfritids!

Förskoleklass
Måndag: Skogen 13.20-14.45 Mellanmål inne 
Tisdag:   Skogen 13.45-15.30 Smörgåsmellanmål i skogen. 
Onsdag: Lekpark i närområdet. 13.20-14.45 Mellanmål inne 
Torsdag: Skapardag inne  
Fredag:   Idrottshall

Klass 1-3
Måndag: Skogen 13.20-16.00 smörgås mellanmål i skogen 
Tisdag:   Skolgården/idrottshallen (klassvis) 
Onsdag: Skogen 13.20-16.00 mellanmål över öppen eld. 
Torsdag: Lekpark i närområdet. 
Fredag:   Hemmadag. Inne/ute



Varje dag i skogen erbjuder vi:
Gemensam lek 
En planerad aktivitet 
Fri lek 

I idrottshallen erbjuder vi:
En styrd aktivitet 
Fri lek 

I lekparken erbjuder vi:
Gemensam lek 
Fri lek



Exempel på mellanmål som vi lagar i skogen:

Krabbelurer 
Pinnbröd 
Potatis och purjolökssoppa 
Stompabröd 
Risgrynsgröt (färdigköpt, att värma) 
Äppelpaj (röra) 
Varma mackor 
Korv 
Hamburgare 

Se vår hemsida för recept: http://fritids.weebly.com/recept.html 



Exempel på aktiviteter i skogen
Märkestagning:  
-   knopmärke 
- kompismärke 
- knivmärke 
- hälsomärke 

Skapande:
- Ljusstakar av avsågade störar
- Naturtittskåp 
- Rönnbärshalsband 
- Gipsavtryck av djurfotspår 
- Måla på snöskulpturer 

Bygge:
- Stol 
- Gunga 
- Lianer av rep 
- Stege av fastsurrade pinnar i träd 
- balansgång av rep. 
- Koja 


