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Enkla aktiviteter
 att göra utomhus

För att komma nära naturen,
må bra och ha kul tillsammans!

FLATEN
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Med det här materialet vill Miljöverkstan bidra till att fler tar 
sig ut och får härliga upplevelser i naturen - med skolan, med 
föreningen eller med familj och vänner. Här finns tips på saker 
du kan göra i grupp, tillsammans med en vän eller med ditt barn. 
Flera av aktiviteterna passar bra för de som är nybörjare på det 
svenska språket.

Fokus ligger på barn och unga men aktiviteterna passar 
egentligen alla åldrar. En grupp ungdomar kanske från början 
kan vara skeptiska och tycka att en lek verkar fånig, men det kan 
snabbt övergå till mycket skratt och stor inlevelse. Våga prova en 
aktivitet trots att du på förhand inte vet hur deltagarna kommer 
reagera!

Aktiviteterna i material handlar inte så mycket om att lära sig 
saker om naturen utan mer att utforska och uppleva naturen 
utifrån sina egna förutsättningar. Häftet är uppdelad så att de 
inledande aktiviteterna passar bra för de som inte varit ute 
i naturen så mycket. Då är det bra att börja med att bara ha 
roligt tillsammans ute, att umgås och att i lugn takt utforska sin 
närmiljö med alla sinnen. Sedan kan ni gå vidare och använda 
naturen i skapande syften, göra aktiviteter som väcker era 
känslor eller göra avslappningsövningar. Så småningom kan ni 
lära er mer om naturen, vårda och värna den på olika sätt och 
diskutera normer och värderingar. Allt detta kan i slutändan ge 
en starkare relation till naturen och på olika sätt bidra till en vilja 
att engagera sig för en mer hållbar utveckling. 

Forskning visar att barn mår bra av att vara i naturen. Samtidigt 
visar flera studier att många barn och unga idag har mindre 
kontakt med naturen än tidigare. Aktiviteterna i det här 
materialet är utvalda för att gå i linje med forskning om barn 
och naturkontakt, som är gjord av Matteo Giusti, verksam på 
Högskolan i Gävle. I sin forskning har Giusti tagit fram kriterier 
som kan bidra till att skapa betydande och starka möten med 
naturen, för barn och unga. Kriterierna har utvecklats genom att 
intervjua ett stort antal yrkesverksamma, som arbetar med barn, 
natur och miljö. 

Vad är det här för material?
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• Engagera sinnena (Engagement of senses)
• Styrt utifrån barnet (Child-driven)
• Tankeväckande (Thought-provocation)
• Överväldigande/hänryckande (Awe)
• Fysisk aktivitet (Physical activity)
• Utmaning (Challenge)
• Mentorskap (Involvement of mentors)
• Kreativt uttryck (Creative expression)
• Överraskning (Surprise)
• Närvaro i stunden (Mindfullness)
• Intimitet (Intimacy)
• Stödjande av sociala relationer och kulturella manifestationer   
(Social/cultural endoresment)
•  Återskapa sig själv (Self-restoration)
• Underhållning (Entertainment)
• Struktur och instruktioner (Structure/instruction)
• Möte med djur (Involvement of animals)

Vad är det här för material?

Giusti, Matteo, Ulrika Svane, Christopher M. Raymond, and Thomas Beery. 2018. “A Framework to Assess 
Where and How Children Connect to Nature.” 
Giusti, Matteo. 2019. “Human-nature relationships in context. Experiential, psychological, and 
contextual dimensions that shape children’s desire to protect nature.”

För att bidra till ökad naturkontakt bör 
aktiviteten främja eller innehålla dessa kriterier
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Vanan att vara ute i naturen varierar ofta i en grupp. Det gäller 
att hitta en balans och tänka igenom de aktiviteter ni ska göra 
så att de är trygga för alla, samtidigt som de som behöver större 
utmaning också kan få det. Det brukar vara bra att några i 
gruppen har mer vana av att vara utomhus. De visar vad som är 
möjligt och inspirerar de som är mindre vana att också hänga på. 

Inget är kul om man fryser eller är blöt! Prata om kläder innan 
ni går ut, och finns det möjlighet är det bra om det går att låna 
ut varma kläder och stövlar etc. Ta inte för vana att ställa in vid 
”dåligt” väder, visa att det går att vara ute och ha roligt oavsett!

Det finns ofta mer som distraherar ute än inne vilket kan göra 
att det är svårare att ta in det som sägs. Ett bra sätt att inleda 
en aktivitet är att samla gruppen i en cirkel ”axel mot axel”. 
Tänk igenom instruktionen till aktiviteten i förväg så att det blir 
tydligt. Visa om möjligt hur aktiviteten går till! Det är extra viktigt 
att tala högt och tydligt ute. Stå med vinden i ryggen så hörs det 
bättre. 

Ett tips är att från början introducera en signal som betyder att 
gruppen ska samlas. Ha med en klocka att slå på, låt som en 
fågel eller gör något annat ljud som skiljer sig från vanliga rop.

Kom ihåg att samlas och reflektera tillsammans efter era 
aktiviteter och övningar så ni får ett bra avslut. Vad gjorde vi? 
Hur kändes det? Varför då tror ni? Det bidrar till att upplevelsen 
“landar” i en själv och ger möjlighet att ta del av varandras 
upplevelser. 

Några praktiska tips
för att leda grupper
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Lekar för att få upp värmen eller höja energin

Snabba fötter
Ställ er två och två med 
ansiktena mot varandra. Det 
gäller att röra vid den andra 
utan att själv bli nuddad. Alla 
ronder startar och slutar när 
ledaren ger en signal. Matchen 
har tre ”ronder”.

Rond 1: Försök trampa på 
motståndarens fötter. (Obs! 
försiktigt)

Rond 2: Försök slå med 
handen på motståndarens 
knän.

Rond 3: Försök lägga handen 
på motståndarens rygg.

Spegeln 
Samla alla i en ring. En person 
i taget gör en rörelse som alla 
andra direkt svarar med att 
härma. Gå varvet runt så alla 
får hitta på en egen rörelse. 
Kan också göras som en 
namnlek. Varje person säger 
då sitt namn samtidigt som 
de gör en rörelse. Alla andra 
upprepar både namnet och 
rörelsen.
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Miljöverkstan Flaten träffar många ungdomar som nyligen kommit till Sverige. 
Många av de här övningarna och aktiviteterna gör vi tillsammans med dem för att 
uppleva och lära känna den svenska naturen och för att ha roligt tillsammans. En 
del har inte tidigare erfarenheter av att vara i naturen, andra har väldigt mycket 
erfarenhet. För de flesta ser den svenska naturen annorlunda ut än tidigare 
erfarenheter. Snö till exempel, kan vara en helt ny grej! Och finns det krokodiler, 
malaria eller giftiga ormar i Sverige? Är det fara för minor om en lämnar stigen?

Finns det nybörjare på svenska i gruppen, tänk igenom instruktionerna i förväg. 
Vilka ord är krångliga? Byt ut dem och visa också med gester vad som menas. 
Upprepa gärna instruktionerna och säg saker på flera olika sätt. Tala inte för 
snabbt!

Vid praktiska aktiviteter ute är språket inte lika viktigt för att kunna vara delaktig. 
Här blir det mer fokus på att göra än att prata och det är lättare som ledare att visa 
hur något går till. Samtidigt skapar detta en bra förutsättning för språkträning, 
genom att göra saker tillsammans och kunna prata i ett avslappnat och naturligt 
sammanhang.

Genom att ni gör praktiska saker ute så får deltagarna också användning för andra 
erfarenheter än de normalt får visa upp till exempel i skolan. Någon som har svårt 
att skriva är kanske en jäkel på att tända en eld. 

Var i förväg tydlig med vilka kläder som är bra att ha på sig när ni ska ut. Ska ni 
bjuda på mat eller fika? Tänk på att vi har olika mattraditioner och att det finns 
matvaror som inte alla äter. 

En viktig del att ta upp är också tillgängligheten och rättigheterna till den svenska 
naturen som på många sätt är unika. Och såklart också skyldigheterna. Det finns 
många bra och lättillgängliga informationsmaterial om allemansrätten, också på 
fler språk. Poängtera att det i allmänhet inte finns djur i Sverige som är farliga. 
Ett djur som dock förtjänar ett eget omnämnande är fästingen. Uppmana gärna 
deltagarna att kolla efter fästingar efter avslutad aktivitet.

Var beredd på att det kommer bli missförstånd och att saker går annorlunda än 
planerat. Det är en helt naturlig del i processen att lära sig något nytt!

Ny i Sverige



Med alla sinnen
Vi upplever vår omvärld med hela kroppen 
så låt alla sinnen vara med i utforskandet 
av naturen. Att uppleva med alla sinnen gör 
att vi får närmare kontakt med naturen och 
skapar minnen som lever kvar länge.

9

Aktivitet som går att utföra själv

Aktivitet som passar för två

Aktivitet att göra i grupp
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Trädleken

Syfte: Att använda känseln, uppleva naturen på 
nya sätt, träna tillit till andra

Material: ögonbindlar eller mössor
30
min

Övningen kan inledas med att prata om våra 
sinnen. Vilka sinnen har vi? Vilket sinne skulle 
vara svårast att leva utan? Genom att ta bort 
ett sinne förstärker vi de andra. I den här leken 
tar vi bort synen som är det sinne vi använder 
mest.

Dela in er i par. En blundar och den andra 
snurrar den som blundar några varv, så denne 
tappar orienteringen. Sedan leds den som 

blundar försiktigt fram till ett träd och får 
därefter känna på trädet ordentligt. Hur känns 
trädet (tjocklek, barkens struktur, lavar som 
växer på barken, grenar som sticker ut och så 
vidare). Deltagarna känner på sina träd tills de 
tror att de kommer känna igen dem igen. Led 
den blinda kompisen tillbaka. Snurra ett par 
varv. Titta och hitta tillbaka till trädet! Gå fram 
och känn på träden om ni vill. Byt sedan roller!

Med alla sinnen
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Färgen på dina ögon

15
min

Syfte: Att använda synen, se detaljer, att skapa 
möten mellan människor
Material: Inget

Dela in gruppen i par. Deltagarna tittar 
i varandras ögon. Försök sedan att hitta 
någonting i naturen som matchar ögonfärgen, 
så likt som möjligt! Först kanske ni bara ser att 
ögonen är bruna. Men tittar ni efter ordentligt 
ser ni mer, skiftningar och detaljer. Precis som 
färgerna i naturen, de är fulla av toner och 
nyanser.

Det blir både ett fint möte och ni får titta på 
färger och detaljerna runt omkring er. 

Med alla sinnen



Lukta på naturen

40
min

Syfte: Att upptäcka naturen genom luktsinnet, 
att öva uppmärksamhet och koncentration
Material: Burkar eller påsar- fast aktiviteten 
fungerar utan också

Dofter kan vara nära förknippade med minnen. 
Kanske minns någon hur det luktade på 
havsstranden, eller hur ett nyplockat smultron 
luktar. 

Det kan vara svårt att direkt känna igen och 
identifiera en lukt utan att ha hjälp av andra 
sinnen – som från syn eller känsel. I den här 
aktiviteten kan ni upptäcka lukterna runt 
omkring er.

Låt deltagarna hitta en lukt i naturen som de 
förknippar med ett minne. Berätta för varandra 
om ert minne! Ett annat alternativ är att 
deltagarna får hitta en lukt som de tycker om 
och en som de tycker luktar illa eller konstigt 
och berätta om varför.

En lite knepigare variant är att i par hitta något 
som luktar och stoppa det i handen, eller i en 
påse eller burk. En luktburk! Låt någon annan 
lukta i burken och sen försöka sniffa sig fram till 
vad det kan vara genom att lukta på saker där 
ni befinner er.

Med alla sinnen12



Barfotastigar

Syfte: Att uppleva och utforska naturen på ett 
nytt sätt, att träna på att använda känseln
Material: Vimplar eller band om ni vill märka ut 
en stig

Som barn har de flesta av oss gått barfota. Och 
under större delen av mänsklighetens historia 
har vi gått utan skor. Det är helt enkelt vårt 
naturliga sätt att gå och vara. Idag stänger vi 
oftast in fötterna i skor.

Många har gått barfota på en strand eller på 
en gräsmatta. Men det finns så många fler 
strukturer att utforska med fötterna! Som en 
skogsstig, en varm klippa, mossa eller lera! Det 
är en fin aktivitet för att utforska naturen med 
fler sinnen.

Ta av er skorna och upplev naturen runt 
omkring er med fötterna! Gå tillsammans och 
berätta vad ni upplever eller gå själv och bara 
fokusera på dina egna upplevelser.

Ni kan göra era egna markerade barfotastigar. 
Använd snitslar och markera en väg som går 
över olika typer av underlag. Låt någon annan 
få gå er barfotastig! 

60
min

Med alla sinnen 13



Följ ljuden

30
min

Syfte: Att använda hörseln, att kunna fokusera 
och komma över rädslan att gå utan att titta
Material: Ögonbindlar

Välj ett lämpligt område i skogen, en terräng 
som är ganska plan men ändå med lite 
utmaning. Det får gärna finnas träd, växa 
olika saker på marken, finnas stora stenar etc. 
Deltagarna sprider ut sig lite i området. Alla tar 
på sig en ögonbindel utom ledaren.

Ledaren gör ett ljud (till exempel slår med två 
pinnar mot varandra eller mot en trädstam). 
Alla ska lyssna var ljudet kommer från och gå i 
den riktningen. Personen som gör ljuden kan 
försiktigt förflytta sig ibland så att deltagarna 
måste byta riktning. Leken är slut när alla hittat 
fram till den som gör ljudet.

Med alla sinnen

Det kan verka galet att gå i skogen utan att se 
men det är inte så farligt som en kan tro! Tips 
när en går utan att se är att lyfta foten högt 
för då märker ni om det ligger något hinder 
framför. Håll kvar balansen på den bakre foten 
tills ni känt efter med den andra och är säkra på 
att ni kan sätta ner foten på ett bra ställe.

Det är jättelätt att se om någon fuskar! Då går 
det alldeles för fort.

14



Tillsammans ute
Social samvaro är en av de viktigaste 
anledningarna till att människor spenderar 
tid i naturen. Naturen fyller en viktig 
funktion som mötesplats och socialt rum. 
Det kan också leda till en ökad trygghet att 
lära känna sin när-natur tillsammans med 
andra människor. 

15

Aktivitet som går att utföra själv

Aktivitet som passar för två

Aktivitet att göra i grupp
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Speed-dating

20
min

Syfte: Att ha roligt tillsammans, att skapa 
möten mellan människor
Material: Lappar med frågor

Det här är ett roligt sätt för en grupp att lära 
känna varandra lite närmare. Samla gruppen i 
en ring. Dela ut varsin lapp med en fråga till alla 
i gruppen. När ledaren ropar NU ska alla börja 
mingla runt och haffa en person att ställa sin 
fråga till. Det ska vara frågor utan rätt eller fel 
och det är viktigt att lyssna med respekt på den 
andres svar. Sedan byter man så att den andra 
personen ställer sin fråga. När båda svarat på 
den andras fråga byter man lapp med varandra 
och letar sen rätt på en ny person att ställa den 
nya frågan till.

Tiden denna aktivitet tar beror på hur stor 
gruppen är men ledaren kan välja att avbryta 
när det känns lämpligt. Samlas i ringen igen. 
Ni kan knyta ihop det hela genom att samla in 
alla lappar och frågar en öppen fråga i gruppen 
om det var någon fråga som de tyckte var extra 
intressant? Vilken? 

• Vilket djur skulle du vilja vara?
• Om du fick vara fågel eller fisk, vilken skulle 
du välja? Varför?
• Vad ser du utanför fönstret där du sover?
• När klättrade du upp i ett träd sist?
• Om du hade en tidsmaskin - Vill du åka bakåt 
eller framåt i tiden?
• Om du fick bestämma en regel som hela 
världen skulle följa, vilken regel skulle du 
skapa?
• Om du aldrig behövde sova, vad skulle du 
göra med extratiden?
• Vilket är den vackraste platsen på jorden?

• Vilken superkraft skulle du vilja ha?
• Vad är din favoritlukt?
• Om du fick ett nytt språk, vilket extra språk 
vill du kunna?
• Vad är det äckligaste du har ätit?
• Säg "Hej" på alla språk som du kan!
• Av alla saker som du äger, vad skulle du ha 
svårast att klara dig utan?

Tillsammans ute
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Knuten

20
min

Syfte: Att ha roligt tillsammans, att träna 
samarbete och lyhördhet
Material: inget 

En rörig och rolig lek! Alla deltagare ställer sig i 
en ring, nära varandra. Alla blundar och sträcker 
in händerna i ringen och försöker hitta två 
händer att ta tag i. Här kan ledaren hjälpa till så 
att alla verkligen får tag på två händer att hålla 
i, och så att det inte blir så att två får tag i bara 
varandras händer. 

Tillsammans ute

Nu öppnar alla ögonen och ser att allas armar 
är intrasslade i en förfärlig knut! Det gäller att 
försöka trassla ut knuten, men utan att släppa 
händerna! Man får snurra, kliva över och krypa 
under andras armar. Om det lyckas ska ni i 
slutet ha en stor ring igen!
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20
min

Dela ett naturminne

Syfte: Att uppmärksamma och dela minnen 
från naturen, att berätta och att lyssna 
Material: Ingenting

Vi har nog alla naturminnen från när vi var 
yngre. Kanske en upplevelse med ett djur, en 
båttur eller ett klätterträd. Ofta har en viss plats 
i naturen en stor betydelse. Platserna är laddade 
med olika känslor som gör att vi minns dem.

Ge varje deltagare lite tid för sig själv att tänka 
efter och återuppliva ett minne i naturen. 
Berätta sedan för varandra i par eller i hela 
gruppen om minnet av en naturupplevelse. 
Fråga varför deltagarna tror att de kommer 
ihåg just detta ögonblick? Fortsätt att samla 
naturminnen! 

Tillsammans ute
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60
min

Disko bland träden

 Syfte: Att ha roligt och att umgås på ett lite 
annorlunda sätt utomhus
Material: Högtalare, mobiltelefon som kan 
kopplas till högtalaren, dekorationer, dryck och 
snacks

Hitta ett område som har träd stenar och är 
lite kuperat. Avgränsa området genom att 
hänga upp dekorationer i träden eller girlanger 
så alla håller sig på samma ställe. Ställ upp 
högtalarsystemet och blås på med hög musik 
efter deltagarnas önskemål. Bjud på snacks och 
dricka och dansa loss! Behövs fler aktiviteter 
kan dansen varieras med dansstop eller limbo 
under en gren. 

Tillsammans ute



60
min

Att äta tillsammans ute

Syfte. Att uppleva det härliga med att äta 
tillsammans ute
Material: Utrustning för att göra upp eld, en 
muurikka eller stekpanna, ingredienser för att 
göra krabbelurer 

Många tycker att mat smakar extra gott att 
äta ute i naturen. Kanske är det så att maten 
smakar godare i en miljö som vi känner oss 
bekväma i eller som vi kopplar till minnen från 
barndomen. Att äta något tillsammans vid en 
lägereld, på en klippa vid havet eller i solskenet 
i en skog kan räcka för att skapa ett minne som 
lever vidare.

Ofta är det enkla också väldigt gott. Som att 
baka bröd över elden och äta med lite smör 
på. Eller att steka några Krabbelurer (en sorts 
pannkakor eller plättar) med kanel och socker.

20

Krabbelurer

2 ägg
1,5 dl socker

4,5 dl vetemjöl
1,5 dl mjölk

2 tsk bakpulver
1 tsk vaniljsocker

smör till stekningen

Gör så här:
1. Vispa ägg och socker pösigt

2. Tillsätt resten av ingredienserna
3. Stek i stekpanna på stormkök 

eller över öppen eld
4. Servera som de är eller med sylt 

eller socker

Blanda alla ingredienser och vispa 
ihop till en jämn smet. Smeten 

går att förbereda hemma och ta 
med i en burk. Klicka ut lagom 

mängd smet i stekpannan, som 
små plättar. Stek några minuter 

på varje sida tills den får färg. 
Doppa de färdiga plättarna i en 
blandning av socker och kanel.

Tillsammans ute



Leka och ha kul
Att leka lekar utomhus är ett bra sätt att 
skapa härliga upplevelser i naturen också 
för de som inte brukar vara ute så mycket. 
Att även våga leka med ungdomar och 
vuxna. Att skratta tillsammans kan vara det 
härligaste som finns!

21

Aktivitet som går att utföra själv

Aktivitet som passar för två

Aktivitet att göra i grupp
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Räven kommer!

30
min

Syfte: Att slappna av och ha roligt tillsammans, 
att använda naturen i leken
Material: Inget

När en är fokuserad på att snabbt hitta ett 
gömställe är det lättare att glömma bort att 
det kan finnas småkryp, att en kan bli smutsig, 
att det är svårt att gå i terrängen och så vidare. 
Plötsligt ligger en där på mage i mossan bakom 
en sten och bara leker och har roligt!

Med äldre deltagare kan ni göra leken när ni 
ska förflytta er någonstans i skogen. Alla går 
på ett led och den som går först ropar plötsligt 
”Göm er!” blundar och räknar högt till 15. Alla 
gömmer sig. Den som räknat får inte gå iväg 
från sin plats utan bara spana från samma plats. 
När sen någons namn ropas måste den visa sig 
och komma fram. När letaren inte kan se någon 
mer ropar hen ”kom fram!”. Alla som är kvar 
kommer fram från sina gömställen. Den som 
gömt sig närmast utan att bli upptäckt vinner 
och får gå först nästa gång. Det är viktigt att 
poängtera regeln att det gäller att gömma sig 
så nära som möjligt. Den här leken ger också 
perceptionsträning. För den som letar gäller det 
att titta väldigt noga runt omkring sig för att 
upptäcka att en kompis sticker fram lite grann 
någonstans.

Om leken görs med mindre barn kan övningen 
presenteras genom att berätta lite om rävar 
och harar och hur de förhåller sig till varandra. 
Harmamman är ute i skogen med sina ungar 
(alla deltagarna är ungar) och när hon ropar 
”räven kommer!” gäller det att så snabbt som 
möjligt gömma sig, men inte för långt bort. 

Leka och ha kul



Kottutmaning

20
min

Syfte: Att samarbeta, träna problemlösning och 
kreativt tänkande.
Material: två hinkar per grupp, kottar

Det är en härlig känsla när en utmaning kan 
lösas med gemensamma krafter! Här ska 
gruppen så snabbt som möjligt tillsammans 
flytta kottar från en behållare till en annan. 
Men utan att ta i kottarna eller i hinken med 
händerna (inte med vantar heller). Det finns 
såklart många lösningar och det intressanta blir 
hur gruppen kommer fram till just sin lösning. 

Leka och ha kulLeka och ha kul 23

Markera en startlinje och stopplinje på marken. 
Avståndet mellan de båda linjerna bör vara ca 
tre meter. Placera en behållare, till exempel en 
hink, med kottar vid startlinjen och ställ en tom 
behållare vid stopplinjen. 

Prata gärna efteråt hur de olika grupperna 
tänkte och gjorde. Planerade de innan eller 
hittade en gemensam strategi? Kom alla i 
gruppen till tals? Hade de roligt?



Fisknätet

20
min

Syfte: Att röra på sig och ha roligt tillsammans, 
att samarbeta och synkronisera sina rörelser
Material: Inget

Den här leken kallas också för kedjekull. Välj en 
öppen yta och bestäm ett område alla får röra 
sig inom. En person blir fiskare och ska fånga 
(kulla) alla de andra – fiskarna. När hen fångar 
någon blir denna en del av fisknätet, de tar 
varandra i handen och börjar jaga tillsammans. 
Nästa person som blir fångad tar den i handen 
som den blivit fångad av och får nu vara med 
och jaga och så vidare. De får inte släppa taget 
och det är bara personerna i ändarna av ”nätet”, 
med en fri hand, som kan fånga. Den som blir 
sist kvar vinner och får vara fiskare nästa gång.

Leka och ha kul24
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Masken växer

20
min

Syfte: Att samarbeta och träna tillit, att ha roligt 
tillsammans
Material: Inget

En lek där ni får träna tilliten till varandra. Börja 
två och två i jämna par. Den bakre deltagaren 
håller sina händer på den främre deltagarens 
axlar. Den främre personen blundar medan den 
bakre får styra den som är framför genom att 
klappa den på axlarna. En klapp på höger axel 
betyder sväng till höger, en klapp på vänster 
axel betyder sväng till vänster. Dubbelklapp 
på båda axlarna betyder att den ska ta tag i 
axlarna på ett annat par som hamnat framför er.

Ni går omkring så här och den bakre deltagaren 
försöker styra in den främre mot ett annat 
par för att göra masken längre. När paret 
är tillräckligt nära ett annat par griper den 
blundande deltagaren tag i den framförvarande 
på dubbelklapp-kommandot. Nu blir masken 
fyra personer lång. Nu får endast den bakre 
deltagaren titta och styra de tre deltagarna 
framför. Leken går ut på att bilda en enda lång 
mask som slutligen ska bita sig själv i svansen. 

Leka och ha kul



Gör vad ni vill

Syfte: att komma med idéer, följa sin 
inspiration, att leka tillsammans och använda 
naturen i leken
Material: Inget

Att släppa taget och låta barn leka fritt eller låta 
ungdomar bara vara i naturen skapar känslor av 
frihet som också kan utveckla självförtroende 
och kreativitet. Fri lek uppmuntrar till att se 
möjligheterna i omgivningen och interaktion 
med miljön runt omkring. 

Även om fri lek inte ska styras av vuxna, så 
är det ändå bra med lite inspiration och 
uppmuntran. Om en inte är van vid att leka i 
naturen kan det vara svårt att sätta igång. En 
bra sak är att ta initiativ och starta aktiviteter för 
att sedan backa och låta leken ta sin egen väg. 
Som till exempel att börja leta efter insekter 
eller börja balansera på en trädstam. 

Här är några exempel på sätt att underlätta eller 
initiera fri lek eller eget utforskande av naturen:

• Samla byggmaterial eller material för 
kreativa uttryck. Såsom pinnar, kottar, stenar. 
Låt deltagarna använda som de vill! De flesta 
går igång på utmaningar. Vem kan bygga det 
högsta stentornet? Eller vem kan kasta macka 
med flest studs?
• Ta med några rep. Bind dem runt träd eller 
lägg dem på marken och balansera på dem!
• Samlas runt en sjö eller en bäck. Det finns så 
många sätt att interagera med vatten!
• För de lite äldre kan ni låta det finnas gott 
om tid till fikapasusen, för att landa i platsen, 
för att på egen hand se sig omkring och kanske 
ta en selfie.

26 Leka och ha kul



Väck känslorna!
Naturen kan framkalla många känslor. 
Förundran, förtjusning, vördnad, 
innerlighet, förskräckelse, rädsla eller ett 
sammelsurium av dessa känslor. Det kanske 
är därför vi har så många minnen kopplade 
till naturen för att vi har starka upplevelser 
härifrån. Aktiviteterna nedan är menade att 
väcka känslor, gärna lite blandade sådana!

27Leka och ha kul
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Högt upp i träden

30
min

Syfte: Att träna balans, koordination, och 
problemlösning. Och att njuta av utsikten!
Material: Inget

Varför är det så få vuxna som klättrar i träd? Att 
sitta högt uppe i ett träd kan göra en lycklig 
och upprymd! Kanske känns det läskigt och det 
blir en utmaning att både ta sig upp och ned. 
Men det är något med att övervinna rädslor. 
Som att livet blir lite större än innan.

Det viktiga är inte hur högt en kommer, eller 
hur snabbt en klättrar. Det viktiga är att för ett 
ögonblick ändra sitt perspektiv en smula. Att se 
allt lite grann från ovan.

Väck känslorna!28



29

Håll en insekt i handen

30
min

Syfte: Att bekanta sig med insekter och 
småkryp, att utmana sig att komma riktigt nära 
en insekt
Material: Eventuellt en burk och förstoringsglas

För att uppleva naturen som någonting 
positivt är det viktigt att inte behöva vara 
rädd. Det finns många som tycker att insekter 
och småkryp är läskiga eller äckliga. Men utan 
insekter skulle mänskligheten inte överleva. 
Vi behöver dem! Utmana er och våga ta en 
insekt i handen. Kanske kommer nya känslor av 
fascination och en känsla av förundran när ni 
tittar närmare på våra vänner insekterna. Eller 
bara en skräckblandad förtjusning. Börja med 
en gråsugga! De är relativt lätta att hitta under 
en sten eller trädstam. Förklara att de varken 

kan bitas eller stickas och kolla om någon 
vill hålla gråsuggan i handen. Så småningom 
kanske fler kan tänka sig att hålla den när de ser 
att andra vågar. Hur känns det när den kryper i 
handen? 

Prata om hur gråsuggor äter löv och växtdelar 
och som bygger upp fin jord med näring till 
växterna. Hur skulle det se ut på marken på 
våren om ingen åt upp alla löven som faller på 
hösten?

Väck känslorna!
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Lek med elden

2h
Syfte: Att få uppleva det fascinerande med eld 
och stämningen vid en lägereld. Att lära sig att 
hantera eld på ett bra sätt. 
Material: material att tända elden med och ved

Eld är spännande och skänker en härlig 
stämning som är svår att förklara med ord. Men 
eld är också farligt och det är bra att börja tidigt 
att lära barn att handskas med elden på ett bra 
sätt. Att kunna göra upp eld under en utflykt 
ger stor tillfredsställelse och det är bra att var 
lite förberedd för att lyckas. 

Det här är bra att tänka på:
• Ta reda på områdets eldningsföreskrifter, och 
om eldningsförbud råder.
• Förvara tändstickorna torrt. Ha med er torra 
späntade stickor och näver hemifrån. Tidnings-
papper och en ljusstump kan vara en bra hjälp 
för att få elden att ta sig, 
• Välj platsen med omsorg. Om det inte finns 
en färdig eldplats behöver ni göra en själv, lägg 
stenar runt om och även undertill. Anlägg helst 
eldstaden på sandig eller grusig mark. Elda inte 
direkt på berg!
• Ofta behöver en ta med ved hemifrån, då 
är den också torr och fin. Ni får ta pinnar som 
ligger på marken, men inte bryta kvistar på 
träd. Testa om pinnarna är torra genom att 
bryta dem mitt itu. De ska gå av med ett knäck! 
Ett bra ställe att leta efter torra pinnar är under 
täta granar.
• Glöm inte att släcka elden ordentligt! Det 
krävs ofta mycket mer vatten än vad en kan tro!

När ni sitter vid lägerelden, passa på att dela era 
bästa eller läskigaste eld-minnen. 

Väck känslorna!
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Ta med en gunga

60
min

Syfte: Att känna kittlet i magen när ni gungar 
Material: Ett långt rep, ett lika långt snöre och 
en liten vikt

Kittlet i magen när gungan far ut över vattnet! 
Det finns så mycket roligt att göra med en 
repgunga. Om ni hittar en gren över en sjö eller 
å, kan ni gunga ut och hoppa i vattnet.

Det finns några saker att tänka på. Den gren 
som ni binder repet i behöver vara tillräckligt 
kraftig. En bra gren ska vara tjock, minst 20 cm 
i diameter, ha gröna blad och inte ha tecken på 
att vara rutten. 

Se till att grenen sitter tillräckligt högt upp så 
det blir en bra svängning. Är det några hinder i 
vägen där gungan kommer att svänga? 

För att göra det lättare att få repet över grenen 
kan ni använda en vikt fäst vid en lång bit snöre 
och slänga över den över grenen, samtidigt 
som ni håller fast vid snörets ände. Bind sedan 
den andra änden av snöret i repet och dra repet 
över grenen. Repet behöver vara så långt att 
det kan hänga dubbelt över grenen samt räcka 
för att fästa i en pinne att sitta på. Sen är det 
bara att gunga på! 

Och ta med repet hem igen när ni är klara eller 
sugna på en ny gungplats.

Väck känslorna!



Vandra i mörkret

60
min

Syfte: Att känna sig trygg ute även i mörker, 
att uppleva lite fjärilar i magen, att fokusera på 
andra sinnen än synen
Material: Inget

Att vara utomhus i mörker är en speciell 
upplevelse. Utan några ljuskällor tas fokus bort 
från synen vilket innebär att våra andra sinnen 
blir mer skärpta. Lukt, hörsel och känsel blir 
de sinnen som istället får berätta om vad vi 
upplever under vandringen. Som nybörjare på 
mörkervandring så brukar ett bra tips vara att 
besöka de olika miljöerna under dagtid först.

Att vara ute i mörker under olika årstider kan 
också ge helt olika upplevelser.

På natten är det förmodligen mycket lugnt 
och relativt tyst i skogen. Det betyder inte att 
djuren sover, det är full fart även mitt i natten. 
Några djur är bara aktiva då, så det är den enda 
chansen att upptäcka eller höra dem.

För att locka fram insekter kan ni hänga ett vitt 
lakan i ett träd och rikta en ficklampa mot det. 
Efter ett tag lockas insekter fram av ljuset och 
ni har möjlighet att se fantastiska nattflyn som 
inte kan ses under dagen.

32 Väck känslorna!



Kreativitet
i naturen
Kreativa uttryck som konst, musik, film eller 
dikter kan väcka tankar och känslor och vara 
ett sätt att komma närmare naturen. Låt 
naturen vara er inspirationskälla och använd 
uterummet som verkstad och ateljé. Skapa 
med material som sand eller snö eller träna 
på att upptäcka sagoväsen i skogen.
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Hitta alla färger

60
min

Syfte: Att utforska naturen med synen, öva 
uppmärksamhet och koncentration, se det 
vackra i naturen.
Material: Pappersbitar målade med 
akvarellfärg eller utklippta paletter av papper 
eller kartong

Hur många färger och nyanser kan ni hitta i 
naturen? Kanske fler än ni tror? Och hur varierar 
färgerna i naturen mellan årstiderna?

Rita och klipp ut en palett i tjockt papper eller 
i kartong. Deltagarna kan arbeta enskilt, eller i 
par. Uppgiften är att samla naturföremål som 
blomblad, barkbitar eller små stenar och fästa 
på paletten. Samla så många nyanser ni kan av 
olika färger. 

Ni kan också leta efter specifika nyanser. 
Genom att måla färger själv går det att få 

fram många av de olika nyanser som finns i 
naturen, till exempel flera gröna och bruna 
toner. Måla ett papper med olika färger och 
nyanser med akvarellfärg. Klipp ut rutor med 
de olika nyanserna på, en nyans per ruta. Lägg 
alla lappar i en påse. En person (eller par) får 
dra en lapp, och sedan försöka hitta något med 
samma nyans eller så likt som möjligt. Ta med 
lapp och föremål tillbaka. Placera båda på ett 
lakan på marken. Ta en ny lapp tills det inte 
finns några kvar. 

Det blir till slut som ett litet konstverk!

Kreativitet i naturen
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Stop motion i skogen

Syfte: Att använda naturen att skapa med, att 
göra era egna berättelser
Material: En telefon med en stop motion-app, 
ett stativ av något slag, naturmaterial till filmen

2h

Med stop motion-animering kan ni göra egna 
filmer med bara små scener, hela sagor eller 
uttrycka något ni vill berätta. Ta med telefonen 
ut och filma och ge liv åt naturmaterial som 
finns i skogen. Kanske en fight med kott-
vildsvin eller ett miniträd som växer upp ur 
marken.

Stop motion-animering går ut på att ni skapar 
en illusion av rörelse genom att spela upp 
en mängd stillbilder i snabb följd. Tekniken 
bygger på att ni fotograferar, flyttar lite grann 
på figurerna eller vad det nu är ni filmar och tar 
ett nytt kort. Ju mindre figurerna eller sakerna 
flyttas, desto finare och mjukare blir rörelserna. 
Räkna med att det krävs ungefär 12 stillbilder 
per sekund inspelad film för att resultatet ska 
bli bra.

Kreativitet i naturenKreativitet i naturen
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Leta monster

60
min

Syfte: Att se detaljer, att titta på saker på nya 
sätt, att vara kreativ utomhus
Material: snören eller rep, utklippta 
pappersögon, tänder och öron 

Hitta era egna monster eller fantasidjur i 
skogen! Rita ögon och tänder på papper och 
klipp ut. Om det är vått ute kan ni rita på lite 
hårdare plast, eller laminera. Använd ett snöre 
eller rep för att göra konturerna av monstret 
eller djuret. Sen är det bara att gå runt och 
fånga dem!

Ni kan också sätta ögon och tänder eller öron 
på en trädstubbe, en mossig sten eller andra 
saker som liknar ett väsen. Kanske blir det en 
hel sagostig tillslut!

Kreativitet i naturen
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Förgängliga skulpturer

60
min

Syfte: Att skapa med naturmaterial, att vara 
kreativ utomhus
Material: spadar och hinkar eller bara en 
glasspinne

När ni har en massa tid på stranden, passa 
på att skapa sandskulpturer. Det är ett roligt 
material att skapa med och är kul att göra 
tillsammans. 

Det är bra att använda våt sand som håller 
ihop när en kramar den i handen. Börja med 
att bygga en grund tex en pelare med packad 
sand, varvat med vatten. Använd gärna en hink 
eller annat kärl att packa sanden i. 

Använd ett verktyg att skulptera med. Allt går 

att använda, till exempel glasspinnar fungerar 
bra om ni inte har något annat till hands. 

Börja skulptera genom att arbeta uppifrån 
nedåt. Gör de grova linjerna först och utgå ifrån 
dem. Om ni använder olika sorters sand skapar 
det kontraster och ger skulpturen mera liv. För 
att få en jämn yta kan ni använda en borste eller 
en plastpåse som ni sveper mot skulpturen.

Snö är ett annat bra material för att skapa 
förgänglig konst!

Kreativitet i naturenKreativitet i naturen
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Utomhuspoesi

60
min

Syfte: Att uttrycka sig genom poesi, att sätta 
ord på känslor
Material: Penna och papper, eventuellt 
skrivunderlag

Ge deltagarna början till strofer i dikten som de 
får fylla i.
Till exempel:
Jag ser att…
Jag undrar om…
Jag känner mig så glad när…

Låt sista ordet i varje mening bli det första i 
nästa.
Till exempel:
trädet sträcker sina grenar mot himlen
himlen är så väldigt blå 
blå som mina jeans

Skriv en dikt med denna instruktion:
Skriv ETT ord på första raden, något dikten ska 
handla om.
Skriv TVÅ ord som beskriver det första ordet.
Skriv TRE ord om något som kan hända.
Skriv FYRA ord som beskriver en känsla.
Skriv ETT annat ord för diktens första ord

Hjälp varandra med ord
Alla får skriva ett ord på en lapp, ungefär 1–2 
lappar var. Titta er omkring och ta inspiration 
från naturen. Läs sedan upp en lapp i taget och 
så får alla hjälpas åt att rimma på ordet. Både 
nonsensord och riktiga. Skriv sedan dikter med 
dessa rimord i meningarna!

Kanske kan ni fota något för att illustrera era 
dikter?

Naturen kan fungera som inspirationskälla för 
skapande aktiviteter som skrivande och poesi. 
Ibland kan det kännas knepigt att komma 
igång när en sitter där med ett vitt papper 
framför sig. Här finns några metoder som gör 
det enklare för er att skriva poesi utomhus. 

Kreativitet i naturen



Lite lugn och ro
Naturen kan göra oss närvarande och 
samtidigt avslappnade. Men förmågan att 
bara vara och att hitta ett lugn kommer 
inte av sig själv. Det kan vi behöva träna på. 
Kanske känns det lite frustrerande i början 
att sitta där och inte göra någonting eller 
prata med någon. Men det går lättare och 
lättare! 
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30
min

Sitta på en sten

Syfte: Att träna på att slappna av och att bara 
vara, att kunna sitta själv i naturen
Material: Inget

Det här är en förvånansvärt givande upplevelse 
i all sin enkelhet. Ofta är vi många tillsammans 
när vi är ute. Och nästan alltid gör vi någonting 
–promenerar, fikar eller badar. Det är sällan som 
vi tar oss tid att sitta helt stilla och bara vara. 
Det kan vara skrämmande eller svårt i början. 
Genom den här övningen får ni testa en kort 
stund och vid trygga förhållanden.

Titta i förväg ut en lagom runda där det finns 
fina platser att sitta på. Gå på led i tystnad. Det 
är viktigt att presentera reglerna i övningen så 
att deltagarna verkligen känner att de ska ta 
dem på allvar. Poängtera hur svårt det är att 
vara helt tyst. Det är den största utmaningen 
för alla grupper! Kommer ni klara att vara tysta?

Ledaren går först och anvisar en plats till den 
deltagare som är först i ledet och som får gå 
och sätta sig tillrätta där. Fortsätt att anvisa 
en plats till nästa deltagare och så vidare. Håll 
lagom avstånd mellan sittplatserna, bra är om 
de inte kan se varandra. Vänta en stund, gå sen 
samma runda igen och samla ihop alla (den 
som fick sin plats först kommer nu hämtas upp 
först). Ca 10 min är en lagom tid att sitta på sin 
plats. En efter en får ansluta till ledet tills alla 
är samlade. Och det ska fortfarande ske under 
tystnad.

Samla alla i en ring efteråt och reflektera. 
Berätta för varandra hur aktiviteten upplevdes 
och alla får beskriva känslorna de fick av att 
vara själva och uppleva en lugn stund.

Lite lugn och ro
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60
min

Mandala med löv

Syfte: Att släppa sina tankar och öva närvaro, 
att se naturens skönhet och att också få bidra 
till den.
Material: löv, pinnar, kottar och annat från 
naturen

Gör vackra mönster eller en mandala med löv 
och andra material från naturen. Gå ut och 
samla blad, blommor, pinnar och annat. Allt 
som fångar ögat. Ta bara saker ni kan hitta 
mycket av och ta bara lite. 

Hitta en bra plats där ni vill göra er mandala. 
Börja från mitten och placera sedan löven eller 
de andra sakerna i ett cirkulärt mönster. Lägg i 
större och större cirklar utifrån mitten tills ni har 
slutfört er mandala. Eller göra bara mönster på 
ert eget sätt!

Lite lugn och ro
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Syfte: Att släppa sina tankar och träna fokus 
och tålamod
Material: Stenar

30
min

Balansera stenar

Att stapla eller balansera torn av stenar kan 
skapa fokus, lugn och göra det lättare att släppa 
tankar som maler. Kanske bara glömma sig själv 
för en stund.

Känn på stenarna och undersök om ni hittar 
sprickor eller skrovligheter som går att använda 
för att balansera stenarna mot varandra. 
Arbeta med lugna rörelser och öva tålamodet. 
Det behöver inte bli högt eller avancerade 
skulpturer. Det kan bli något vackert bara för er. 

Fota tornen eller skulpturerna innan ni river 
dem igen. Lev efter mottot – lämna inga spår!

Lite lugn och ro
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Häng i hängmatta

Syfte: Att njuta av att vara ute, att uppleva 
naturen på ett annorlunda sätt
Material: En hängmatta med långa rep att fästa 
den med

Det är något lugnande med att ligga i en hängmatta. Och föreställ er hur härligt det skulle vara att 
ligga i en hängmatta mitt ute i en skog? Att kunna lyssna på vinden i träden och titta upp i himlen. 
Eller kanske lyssna på en favoritlåt. Bara att ta med en hängmatta i ryggsäcken och gå ut!

Lite lugn och ro
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60
min

Skogsbad eller
Shinrin-Yoku
Syfte: Att uppleva naturen med alla sinnen, att 
slappna av och släppa stress och tankar
Material: Inget

Ett skogsbad handlar om att vara närvarande 
och använda sina sinnen. Ni behöver inte göra 
någonting. Det är naturen och skogen som tar 
hand om allt och gör jobbet åt er. Uppgiften är 
att bara vara.

Skogsbad är en långsam aktivitet, men en 
använder hela kroppen. När ni går på stigen 
känner ni marken under era fötter, ni rör med 
fingrarna på den mjuka mossan. Ni tittar på den 
grova barken på tallen och kanske smakar på 
ett blåbär.

Det handlar om att fokusera på något annat än 
sig själv. Och det är detta som hjälper oss att 
koppla av.

• Ta en långsam, tyst promenad i en 
närliggande skog som ni kan vara relativt 
ostörda i.
• Lämna mobiltelefonen hemma eller stäng 
av den. Om ni går flera personer- bestäm innan 
att inte prata. Dela era erfarenheter och tankar 
efter promenaden istället.
• Stanna lite då och då, ta några djupa 
andetag och ta in omgivningen med alla sinnen 
- vad kan ni se, vilka ljud hörs, hur känns vinden 
mot huden, och känner ni någon doft?
• Om ni märker att tankarna börjar vandra, för 
det gör de, försök att lägga uppmärksamheten 
på era sinnesupplevelser igen.
• Sätt er ner på en sten eller stubbe och var 
helt tyst och still. Fokusera på andningen. Lägg 
märke till hur fåglar och andra djurliv ändrar 
beteenden när de vänjer sig vid er närvaro.

Lite lugn och ro



Skogsbad eller
Shinrin-Yoku

Att lära och förstå
Du blir mer delaktig och nyfiken om du får 
vara med i ett sammanhang där du förstår 
hur saker hänger ihop. Om barn och unga 
ges utrymme till ett lekfullt utforskande, 
kan intresse för naturen väckas och i 
förlängningen också en vilja att engagera 
sig för miljön och en hållbar utveckling. 

45

Aktivitet som går att utföra själv

Aktivitet som passar för två

Aktivitet att göra i grupp



46

60
min

Guida er själva

Syfte: Att lära sig saker om naturen, att träna på 
att berätta och på att lyssna 
Material: Inget

En levande naturstig har inte snitslar eller 
skyltar utan bygger på att deltagarna berättar 
saker för varandra under vandringen ni gör. 
På så sätt aktiveras alla och får både träna 
på att berätta saker för varandra och också 
på att lyssna. Det är bra om det finns två 
ledare för aktiviteten. Den ena ledaren går 
iväg tillsammans med en deltagare. Efter 
en kort sträcka stannar ni och ledaren visar 
och berättar något. Det kan till exempel vara 
namnet på en blomma och vad den kan 
användas till. Eller formen på ett löv och hur ni 
kan lära er att känna igen trädet. Det ska vara 
en kort instruktion. Deltagaren stannar sedan 
kvar på detta ställe och får sedan berätta för de 
andra deltagarna som kommer, en efter en, om 
blomman eller lövet. Ledare nummer två som 
har stannat kvar med resten av gruppen släpper 

nu iväg deltagare nummer två. Den stannar 
hos den första deltagaren och lyssnar på vad 
den har att berätta. Sedan fortsätter deltagare 
nummer två till den första ledaren som står en 
bit bort och ger en ny instruktion. Så fortsätter 
man till alla är utplacerade på naturstigen. Då 
är det till slut deltagare nummer ett som får 
gå framåt på stigen och lyssna på deltagare 
nummer två och så vidare. På så sätt får alla 
berätta och alla lyssna på varandra. Se till att 
deltagarna inte ”klumpar ihop sig” utan att de 
går en och en, så att mötena under stigen blir 
på tu man hand. Anpassa instruktionerna efter 
ålder och efter vad det är ni vill lära er. När ni 
har provat detta några gånger kan deltagarna 
själva få leta efter spännande saker de vill 
berätta för varandra.

All lära och förstå
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60
min

En egen naturkarta

Syfte: Att skapa medvetenhet om natur i er 
närhet, och att lära sig om er närnatur
Material: Ett stort papper, färgpennor, kartor

Upptäck och lär känna grönområdena i er 
närhet genom att titta på kartor eller genom att 
göra er egen naturkarta.

För yngre barn kan ni sätta era egna namn på 
platser som ni vanligtvis besöker och rita dem 
på en egen karta. Ett tips är att namnge platser 
som ni går till. På så sätt görs platserna mer till 
era. 

Barnen kan göra ritningen, till exempel 
hoppstenen, krokodilträdet, platsen med den 
mjuka mossan och så vidare. Det spelar ingen 

roll om kartan är logisk eller inte för någon 
annan. Det viktiga är att ni förstår den.

Gå på nya upptäcktsfärder och utöka kartan!

För äldre deltagare kan ni genom att använda 
kartor upptäcka naturen i ert närområde. 
Skriv ut kartor, undersök tillsammans var 
grönområdena finns och bege er dit. Genom att 
veta om var grönområdena finns, hur en tar sig 
dit och hur det ser ut på platsen kan ni minska 
trösklarna och öka chansen för att deltagarna 
ska att bege sig ut dit på egen hand. 

All lära och förstå
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60
min

Bli en spårare

Syfte: Att lära sig om naturen, att se detaljer i 
naturen, att vara uppmärksam och fokuserad
Material: Inget

Lär er hur ni läser naturens tecken, som 
att spåra vilda djur. Det kan göras av barn 
och unga i alla åldrar och färdighetsnivåer. 
Även om ni inte hittar djuret som lämnade 
spåret, kan nöjet ligga i själva spårandet eller 
detektivprocessen. Det kan ge en känsla av att 
komma riktigt nära djurens liv och hemmiljö. 

Det sägs att alla djur lämnar något slags spår, 
även det minsta. Förutom fotavtryck kan till 
exempel spillning, märken i träd och avgnagda 
kottar ge ledtrådar om vem som har varit 
framme. En spårare går alltid långsamt för se 
och upptäcka så mycket som möjligt och se 
detaljerna. Om spåren är färska (yngre än en 
natt) kan ni spåra “bakåt” så att djuren inte blir 
stressade när ni följer dem. Även om ni inte ser 
djuret så får ni reda på vad det har haft för sig!

Lär er de vanligaste djuren i er närhet. 
Rådjursspår är ju inte så intressanta om en inte 
vet vad ett rådjur är. 

All lära och förstå
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20
min

Låt växter och djur
visa vägen
Syfte: Att lära sig hitta i naturen, att känna sig 
trygg i naturen
Material: Inget

Om ni kommer ur kurs och går vilse utan en 
telefon eller en kompass, och ni bokstavligen 
inte vet vad som är norr eller söder, finns det 
flera sätt att navigera tillbaka till civilisationen. 
Att kunna hitta utan karta och kompass är 
mycket användbart. Det gäller bara att veta de 
ledtrådar i naturen som kan visa dig vägen. 

Myror som bygger stackar vill ha värmen 
från solen. Därför ligger de flesta myrstackar 
i söderläge, och de kan även ha en planare 
sluttning mot söder.

Mossor och lavar växer mer på norrsidan 
av trädstammar och stenar eftersom det är 
fuktigare. Det är ofta tätare med grenar på 
trädens södra sida. Kom ihåg att titta på flera 
träd, inte bara ett! 

Att hela tiden ha koll och titta var ni går är 
kanske det enklaste sättet att hitta tillbaka ifall 
ni går vilse. Om ni lär dig att hålla ett öga på 
saker i naturen som sticker ut, tex en speciell 
stubbe eller ett nedfallet träd så blir det mycket 
lättare att hitta tillbaka. Och titta bakåt ibland. 
Då har ni sett hur det ser ut från det hållet 
också, sen när ni ska gå tillbaka.

Vill ni bli riktigt äventyrare så finns en massa 
spännande och matnyttiga tips hur en kan klara 
sig i skogen utan att ha med så mycket mat 
eller utrustning. 

Här är några boktips:
• Uteliv med överlevnadskunskap av Lars 
Fält
• Överlevnadsguiden : 300 sätt att klara 
allt från att göra upp eld till att överleva 
en krokodilattack av Ola Skinnarmo, Rich 
Johnson
• Överlevnadshandboken av John "Lofty" 
Wiseman
• Bushcraft Illustrated av Dave Canterbury

All lära och förstå
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min

36-leken

Syfte: Att lära sig saker om naturen, att 
samarbeta och ha roligt
Material: Lappar numrerade 1–36 med frågor 
eller uppdrag. Tärningar och behållare för att 
kunna kasta tärningarna i.

Det här är en bra lek för att testa era kunskaper 
inom något område. Och alla oavsett ålder 
tycker den är kul! Någon i varje lag behöver 
kunna läsa. 

Innan leken börjar hänger ledaren upp 36 
stycken lappar i till exempel ett skogsparti. Dela 
in deltagarna i mindre grupper, 4–5 personer i 
varje grupp. Alla grupper få komma på ett eget 
läte. Under lekens gång får deltagarna inte ropa 
varandras namn utan gruppen ska kalla på 
varandra med sitt speciella gruppläte.

Varje lag tar en tärning och något att kasta 
tärningen i. På given signal börjar leken och alla 
slår tärningarna. Visar tärningen 3 ska gruppen 

leta efter lappen med nr 3 på. Den kan vara 
precis var som helst i skogen, nu gäller det att 
leta. När någon i gruppen hittat lappen kallar 
den på sin grupp med grupplätet. Gruppen 
läser uppdraget som står på lappen och 
redovisar uppdraget för en av lekledarna som 
står vid tärningarna. Om de får godkänt slås 
tärningen igen, om gruppen hade 3 och nu får 
en femma på tärningen adderar de 3 och 5, och 
ger sig sedan ut på jakt efter lapp nr 8.

Så här håller grupperna på tills de kommer till 
uppdrag 36 (det gäller att slå jämt 36!), och där 
tar leken slut för gruppen. När alla grupper har 
gjort uppdrag 36 är leken slut.

50 All lära och förstå



Engagemang 
för naturen
Barn som utvecklar en relation till naturen 
är mer benägna att värdesätta den, ta hand 
om den och skydda den i sitt vuxna liv. 
Naturupplevelser kan ge oss mer medkänsla 
och utveckla större empati för levande 
varelser. Här är några aktiviteter som kan 
skapa en ökad närhet och förståelse för djur 
och för naturen som helhet.
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Syfte: Att förstå vikten av biologisk mångfald 
och att få vara med och bidra till den
Material: Beror på vad ni vill göra!

Mer mångfald!

Med biologisk mångfald menas 
variationsrikedomen bland både levande 
organismer och bland de ekosystem där dessa 
organismer lever. Mer variation och många 
olika arter ger uthålligare ekosystem. Alla 
arter är sammankopplade. De är beroende av 
varandra och detta inkluderar också människan. 
Vi är beroende av att våra ekosystem med 
alla dess arter fungerar och kan ge oss det vi 
behöver. Som till exempel trä att bygga av, mat 
att äta och att vi har rent vatten. 

Ni kan hjälpa till och främja biologisk mångfald 
på många olika sätt:

• Bygga ett hem för fladdermöss, igelkottar 
eller fåglar.
• Skapa ett hotell för insekter.
• Göra ett vattenhål för bin och andra insekter.
• Plantera en insektsrestaurang med blommor 
som bin och andra insekter gillar.
• Hjälpa groddjur över vägen när de vandrar 
till sina lekvatten om våren. 
• Mata fåglarna på vintern.

Engagemang för naturen
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Syfte: Att upptäcka det magiska med att ni kan 
få något att växa. Att förstå hur frön gror och 
vad en planta behöver för att växa.
Material: Jord, en kruka eller plastficka 

90
min

Gör så att något växer

Det finns så mycket magi i ett litet frö. Sovande 
och tyst, fröet har en vilande, hemlig potential. 
Det pyttelilla fröet kan växa till ett enormt träd!

Att se ett frö gro och växa till en stor växt kan 
lägga grunden för ett intresse för odling eller 
intresse för naturen. Att vårda och ta hand om 
den lilla plantan och ge den jord, ljus, värme 
och vatten. Och kanske får ni en blomma, bär 
eller grönsak tillbaka. 

Gå på fröjakt i naturen och se hur många olika 
frön ni kan hitta. Undersök dem noggrant 
efteråt. Ta med några frön hem och plantera 
dem i en kruka. Det går att plantera en hel 
tallkotte eller grankotte, ett ekollon eller ett 
pyttelitet björkfrö. Om ni vill se processen när 
fröet gror på nära håll kan ni plantera fröet 
i en plastficka som ni sedan tejpar upp på 
fönsterrutan. Då kan ni se när rötter och grodd 
kommer ut.

Ni kan till och med plantera harbajspluttar! 
Harar äter gräs med frön och på det sättet 
fungerar de som fröspridare!

Engagemang för naturenEngagemang för naturen
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Hjälp ett djur

Syfte: Att träna empati och respekt för allt 
levande
Material: Inget

Börja tidigt med att skapa förståelse, respekt 
och empati för djur, växter och annat levande. 
Genom att visa allt liv respekt och träna på att 
uttrycka empati bidrar det i förlängningen till 
att förstärka dessa känslor även mellan oss 
människor.  

Det går att börja i det lilla när ni är ute på 
utflykter eller promenader. Ser ni en daggmask 
som ligger på gångvägen? Lyft bort den och 
lägg den någonstans där den kan gräva sig 
ner i jorden igen. Har en humla råkat landa i 
vattenpölen? Ryck ut och ta ett löv och låt den 
krypa upp på.

Stöter ni på djur i skogen som ett fågelbo med 
ägg eller ungar kan ni visa respekt genom att 
inte gå för nära så de blir stressade. 

Engagemang för naturen
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Ta hand om er närnatur

Syfte: Att ta hand om den natur som ni tycker 
om eller har nära, att tillsammans i närsamhället 
engagera sig i gemensamma aktiviteter.
Material: Plastpåsar och säckar, handskar och 
ev plockpinnar att plocka med 

3h

Skräp i naturen är ett stort problem. Det förstör 
inte bara naturupplevelsen för människor utan 
är också en fara för djuren som lever där. Det tar 
lång tid för skräpet att brytas ner och skräpet 
kan bli kvar under lång tid. Vi behöver alla ta 
ansvar när vi är i naturen, och allt som ni tar 
med ut behöver ni också ta med er hem.

Att engagera barn och ungdomar i en 
städaktivitet är ett sätt att göra skillnad i ert 
närsamhälle och ta hand om miljön. Bestäm en 
dag som passar och välj en plats som ni bryr er 

om. Förutom en påse eller säck att plocka i är 
det också bra att ta med handskar eller vantar 
att ha på under skräpplockningen. Om ni vill 
använda plockpinnar så kan de oftast köpas i 
affärer som säljer trädgårds- och byggredskap. 
Ni kan också göra er egen plockpinne med 
hjälp av en trästav och en spik som fästs i ena 
änden och knipsas av så att den blir vass.

Glöm inte fikapaus med gott fika på någon fin 
plats!

Engagemang för naturenEngagemang för naturen
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Att göra skillnad

Syfte: Att upptäcka grönområden i närheten, 
att fundera kring hur de kan förbättras, att 
bli varse egna möjligheter att påverka sitt 
närsamhälle
Material: penna och papper, ev kartor

4h

Hur skulle det se ut där ni bor om ni 
fick bestämma? Precis som genom en 
medborgardialog kan ni ta fram ett förslag 
på hur ert område kan förbättras ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Till exempel för att 
förbättra den biologiska mångfalden, göra 
det lättare för människor att få tillgång till och 
använda grönområdet.

Att barns och ungas tankar och idéer tas tillvara 
är viktigt i arbetet med att skapa ett hållbart 
samhälle.

Det kan vara en bra idé att undersöka 
vilka möjligheter det finns för att faktiskt 
implementera era idéer. Kanske har kommunen 
planer för en park eller grönområde och ni kan 
vara med och påverka? 

56

Gå till området som ni vill förändra och dela in 
er i grupper. Fundera tillsammans över dessa 
frågor:

• Vad används området för idag? Vad gör ni  
när ni är där? Vad gör andra i området?
• Är det någon skillnad i hur platsen ser ut och 
används under sommaren och vintern?
• Vad uppskattar ni hos platsen - varför?
• Vad är mindre bra med platsen - varför?
• Finns det några faror eller problem? Hur kan 
dessa hanteras?
• Vad vill ni ändra på för att göra platsen 
trevligare, roligare och bättre? Till exempel 
på byggnader, konst/statyer, gräsmattor, 
blommor, träd, sittplatser, asfalt, trafik, gator, 
cykel- och vandringsleder, sopor, lampstolpar, 
mötesplatser.
• Vilka är konsekvenserna av ert förslag ur ett 
hållbarhetsperspektiv?

Be grupperna presentera sina olika förslag 
för varandra i tur och ordning. Diskutera fram 
ett gemensamt förslag utifrån vad grupperna 
kommit fram till. Uppmuntra till att skicka 
medborgarförslag till kommunen eller 
stadsdelen. Eller rektorn på skolan om ni pratat 
om er skolgård. 

Engagemang för naturen



 

Diskutera normer 
och beteenden
Det är möjligt att skapa nya normer och 
beteendeförändringar för en mer hållbar 
livsstil. Normer är ingenting som är statiskt 
utan fullt möjligt att påverka. En bra början 
är att medvetandegöra sig om sina egna 
åsikter och beteenden, varför jag tycker 
eller agerar just som jag gör och att lyssna 
på andra. 

57Engagemang för naturen

Aktivitet som går att utföra själv

Aktivitet som passar för två

Aktivitet att göra i grupp



58

Vad vi behöver
och vad vi vill ha
Syfte: Att belysa vad som är behov och vad 
som är begär, att prova på hur det är att klara 
sig utan moderna bekvämligheter 
Material: Utrustning för att campa

Det kan ge många tankar och vara intressant 
att belysa skillnader i vad vi verkligen behöver 
för att överleva och vad vi vill ha av andra skäl. 
Ett sätt att upptäcka detta är att bege er ut och 
campa eller bo i en stuga utan el, värme eller 
vatten. I dessa situationer blir det tydligt vilka 
grundläggande behov vi har. Vad behöver vi 

(och vad kan vi faktiskt leva utan) och hur kan 
vi lösa det? Saker vi tar för givet hemma som 
rinnande vatten, el och livsmedelsbutiker. Detta 
kan ge bra perspektiv och också skapa känslor 
av tacksamhet för saker vi normalt inte ens 
tänker på.

Diskutera normer och beteenden
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60
min

Värderingsövningar
utomhus
Syfte: Att öva på att ta ställning och motivera 
sina åsikter. Att lyssna på andras åsikter och att 
kunna ändra åsikt.
Material: Inget

Genom att använda värderingsövningar kan 
komplexa hållbarhetsfrågor bli mer konkreta. 
Det är också ett sätt att kunna formulera egna 
ståndpunkter och ta del av andras.

Hitta ett öppet område och dra upp en 
imaginär linje på marken där den ena sidan 
motsvarar ja ("Jag håller med till 100 %") och 
den andra nej ("Jag håller inte alls med").

Gör ett uttalande och be deltagarna att placera 
sig på linjen utefter var de står i frågan. Alla som 
håller med om uttalandet till hundra procent 
ställer sig längst ner på ena sidan linjen. De 
som är helt emot står på andra sidan. De andra 
placerar sig däremellan, på en fallande skala 
mellan ja och nej. Påpeka för deltagarna att det 
inte finns något rätt eller fel och att alla ska ha 
möjlighet att uttrycka sin åsikt utan att någon 
annan fördömer den.

Låt deltagarna diskutera med dem som står 
nära varför de har valt att positionera sig där. 
Har de samma åsikt eller skiljer de sig? Eller så 
kan ni dela linjen i mitten så att två grupper 
bildas. Forma par från de två grupperna så 
att deltagare med olika åsikter får prata med 
varandra.

Ett alternativ till linjen är att sitta i en ring. Den 
som leder övningen läser upp ett påstående 
och de som håller med reser sig och byter plats. 
De som inte håller med sitter kvar och de som 

inte bestämt sig sätter sig på sina händer. Fråga 
gärna efter varje påstående om någon vill 
förklara sitt ställningstagande och prata om de 
olika tankarna.

Diskutera normer och beteendenDiskutera normer och beteenden
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min

Vem har mest rätt till 
skogen?
Syfte: Att bli varse att det finns flera som 
använder skogen och att olika behov ibland 
kan komma i konflikt
Material: Pennor, papper, klädnypor

Våra skogar används och uppskattas av 
många skäl och används för olika ändamål. 
Är vissa ändamål viktigare än andra? Och står 
de i konflikt med varandra? Någon som bor 
i skogen, någon som gillar att vara i skogen, 
någon som bygger hus och tillverkar papper av 
virke från skogen, eller djur som bor i skogen.

Skriv till exempel bärplockaren, älgen, 
skogsbolaget och så vidare på lappar och förse 
dem med en klädnypa. Ge varje deltagare en 
lapp som de sedan ska hänga i en liten gran 
eller något annat litet träd. Häng dem högt om 
mycket viktigt eller lågt om mindre viktigt.

De andra kan sedan flytta en lapp och 
argumentera varför den borde vara högre upp 
eller lägre ner. Ni kan också jobba i mindre 
grupper. Undersök hur de olika grupperna 
hängt sina lappar, har ni landat i olika resultat?

60 Diskutera normer och beteenden
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Att leva som en lär

Syfte: Att vara en förebild, att visa på hållbara 
val i vardagen
Material: Inget

Försök att göra ”rätt” när ni är utomhus och 
förklara varför om någon frågar eller om det 
är rätt läge för sådana samtal. Till exempel val 
som att äta eller laga vegetarisk mat, plocka 
upp skräp som ligger på marken eller sortera 
och återvinna sopor. Berätta om medvetna 
val som att ta cykeln istället för bilen och att 
använda begagnade kläder eller utrustning. 
Utan pekpinnar eller genom att säga att någon 
annan gör fel. Alla har vi olika förutsättningar 
och möjligheter. Att se någon annan föregå 
med gott exempel kan inspirera andra och vara 
bättre än att bara höra någon prata om det.

Tips på saker att säga:
• Kolla den här fina jackan hittade jag 
på loppis!
• Den här vegetariska rätten är himla 
god att grilla över öppen eld.
• Den här påsen har jag med mig till 
skräpet som blir på utflykten.
• Det tar bara 20 minuter att cykla hit 
istället för att ta bilen!
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Ära och fira naturen!

Syfte: Att gemensamt uppmärksamma och fira 
naturen, att umgås utomhus
Material: Mat, musik, pynt och annat som gör 
livet härligt

Skapa era egna naturtraditioner för att 
uppmärksamma det som händer i naturen 
just nu men också för att visa uppskattning 
och tacksamhet till naturen. Och för att det 
är kul med fest! Dessutom kan alla vara med 
oavsett traditioner eller religion. Fira när ni ser 
nyutslagna löv på träden, när ni hör den första 
koltrasten, eller första snön. 

Klart att det ska firas! Hitta på en maträtt eller 
efterrätt som ni alltid äter vid detta tillfälle. 
Skapa dekorationer ni pyntar med och kanske 
ett ställe där detta firande alltid tar plats. 
Håll ett tal till naturens ära. Och passa på att 
dansa! Så här skapar ni känslor av tradition 
och mening kopplat till naturen och ger er 
samtidigt fler tillfällen till umgänge och glädje. 
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Miljöverkstan Flatens vision är ett friluftsliv för alla! Vi tror att 
upplevelser i naturen gör oss både friskare och gladare. Och att 
en relation till naturen i förlängningen väcker engagemang och 
viljan att bidra till ett hållbart samhälle. För vi tar bättre hand om 
det vi tycker om!

Miljöverkstan driver projekt som bidrar till att fler människor får 
upplevelser och förståelse för naturen. Vi vill inspirera till fysisk 
aktivitet utomhus och att människor får träffas och umgås med 
varandra i sin närnatur.

Miljöverkstan Flaten är en förening som funnits sedan 2015. Vår 
verksamhet utgår främst ifrån naturreservatet Flaten i Skarpnäck 
i södra Stockholm. Vår primära målgrupp är barn och ungdomar. 

Om Miljöverkstan
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Miljöverkstan Flaten

Materialet är utvecklat med 

stöd från Allmänna arvsfonden, 

Länsstyrelsen Stockholm och 

Stockholms stad. Miljöverkstan 

ansvarar för innehållet i materialet.
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