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Människor och samhället har 
mycket att vinna på en kontinuerlig 
och nära kontakt med naturen, något 
som dagens unga dessvärre saknar i 
allt större utsträckning. För att ge 
barn möjligheten att uppleva och 
känna sig bekväma i naturen, samt 
förhoppningsvis väcka ett livslångt 
intresse för friluftsliv, måste barn ges 
möjlighet till naturnära pedagogisk 
verksamhet redan i tidig ålder. I 
Sigtuna kommun visar en färsk 
satsning på ”natur fr itids” att 
naturskolans utomhuspedagogik i 
kombination med fritidshemmets 
läroplan kan få nyfikenheten att 
sprudla hos unga barn.

Naturintresserade pedagoger 
kan ofta drömma sig bakåt i tiden 
och dra sig till minnes situationer, 
platser och inte minst människor 
som väckte ett livslångt intresse för 
naturen och friluftsliv. Kanske var det 
utflykterna till skogen med mormor 
och en välsorterad fikakorg? Eller det 
målmedvetna letandet efter smultron 
och kantareller vid skogensbrynet på 
sommarlovet? Själv erinrar jag mig 
med värme alla spännande utflykter 
och hajker med scouterna, och så klart 
David Attenboroughs fascinerande 
naturskildringar som öppnade dörren 
till en magisk värld.

Naturkontakt
Ett frö av nyfikenhet och vördnad 
inför naturen kan onekligen gro i 
en uppsjö av sammanhang, men 

en stark gemensam nämnare bland 
dessa är rimligtvis just närkontakten 
med naturen. Livet i dagens urbana 
samhälle – fyllt av stress, krav och 
förväntningar – står tyvärr ofta i bjärt 
kontrast till de känslor och upplevelser 
som vi pedagoger förnimmer från 
vår egen barndom. Samtidigt får 
längtan efter friluftsliv, avslappning 
och enkelhet allt fler människor att 
söka stillheten och upplevelser i just 
naturen.

Tyvärr saknar dagens barn i allt 
större utsträckning en nära och enkel 
kontakt med naturen.

Anledningen till detta bottnar 
naturligtvis i många faktorer: Vårt 
samhälle blir mer och mer urbant 
allt eftersom fler människor inklusive 
barnfamiljer flyttar in i städernas 
täta bebyggelse, med effekten att 
grönområden värda namnet hamnar 
allt längre bort; barn har många andra 

möjligheter att snabbt ”upptäcka” 
sin omvärld genom internet, TV 
och datorspel; och det brusande 
informationsflödet i vår mobila värld 
pockar ständigt på uppmärksamhet. 
Det är inte underligt att många unga 
känner sig obekväma eller rent av 
oroliga bortom bebyggelsens bekväma 
vrår, och många är de lärare och 
naturpedagoger som vittnar om denna 
negativa trend. I mitt arbete som 
lärare på Sigtuna naturskola möter 
jag exempelvis dagligen elever som 
upplever naturen som främmande, för 
att inte säga närmast fientlig: ”Åh nej, 
måste vi ut i naturen?”

Människors al lt  bräckligare 
relation till naturen är onekligen 
en oroväckande utveckling, särskilt 
som omställningen till ett hållbart 
samhälle både lokalt och globalt 
lyfts fram som allt viktigare. Hållbar 
utveckling är ett trehövdat koncept, i 
vilket hållbarhet som helhetsbegrepp 
måste inkludera en ekonomisk, social 
och miljömässig hållbarhet. Men 

Utomhuspedagogik 
- att väcka nyfikenheten 
för naturen tidigt

En nalle som barnen räddade från 
drunkning i samband med naturfritids 
med paddling och småkryp i vatten

Under  t ema t  småkryps sa fa r i 
undersöker vi småkryp i anslutning 
till barnens skola och fritidshem. 
Bilden visar en av otaliga arter 
steklar (en grupp som omfattar 
getingar, bin, humlor och myror) i 
Sverige, i detta fall en rovstekel som 
fångat en smaskig fjärilslarv som 
blir föda till stekelns larv. Nu gäller 
det bara att hitta ett bra gömställe.
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hur ska vi kunna utbilda barn till 
medvetna samhällsmedborgare, när 
basen för en hållbar utveckling – 
insikten att vi är en del av naturen samt 
beroende av dess resurser och övriga 
ekosystemtjänster – kontinuerligt 
eroderar? Naturpedagoger med lång 
erfarenhet vittnar om en stadigt 
försämrad förståelse för naturen 
omkring oss bland skolbarn, vilket 
även elevfrågor i stil med ”Vad är en 
grävling?” eller ”Hur växer potatis?” 
visar. Det är alltså oerhört viktigt att 
vi pedagoger ger elever möjlighet att 
uppleva och förstå naturen, en uppgift 
som i skolans värld kompliceras av ett 
späckat schema och krävande kurs- 
och ämnesplaner.

Naturnära pedagogik
För att stärka kopplingen till naturen 
har Sigtuna kommun sedan länge 
satsat på naturnära pedagogik 
genom sitt samarbete med Sigtuna 
naturskola. Sigtuna naturskola är en 
av landets äldsta, med en verksamhet 
som startades i mitten av 1980-talet. 
Precis som alla övriga naturskolor 
runt om i Sverige arbetar vi efter 
Naturskoleföreningens övergripande 
mål att stödja och främja utvecklingen 
av utomhuspedagogik, vilket innebär 

att man förenar pedagogiska aktiviteter 
med utomhusvistelse. En tydlig fördel 
är att ”man lär sig bäst om naturen 
i naturen” (Naturskoleföreningen). 
Sedan 2014 är Sigtuna naturskola 
tydligt integrerad i Barn- och 
ungdomsförvaltningen och den 
ordinarie grundskoleverksamheten 
i Sigtuna kommun, vilket ger 
otaliga barn chansen att uppleva 
utomhuspedagogik  under  s in 
skolgång. Även om inga barn är 
”skrivna” på naturskolan får alla 
kommunens elever göra planerade 
ak t i v i t e t e r  t i l l s ammans  med 
naturskolans pedagoger sex gånger 
under kalenderåret 2/3:an samt vid 
lika många tillfällen när de går i 
årskurs fem. Samtliga tillfällen är 
pedagogiskt planerade för att så bra 
som möjligt passa läroplanens och 
de naturorienterande ämnenas syften, 
centrala innehåll och kunskapsmål. 
Naturskolans personal och resurser 
ger möjligheter att stärka framförallt 
de moment i undervisningen som 
av olika skäl är svår att genomföra 
utför ligt på kommunens olika 
grundskolor. Konceptet ”att lära 
in ute” ger också skolbarnen en 
möjlighet att faktiskt komma närmare 
naturen.

Naturfritids
Sedan våren 2018 har Sigtuna 
naturskola  även arbetat  med 
naturfritids – ett sätt att ”ta naturen 
till fritidshemmet” genom att besöka 
skolorna efter den ordinarie skoldagens 
slut. Fritidshemmets verksamhet 
följer precis som grundskolan den 
läroplan som lanserades 2011 (Lgr 
11), men fick i och med den tredje 
upplagan 2016 en egen del (”del 4”) 
i läroplanen. Där står bland annat 
att undervisningen i fritidshemmet 
ska ”erbjuda eleverna en meningsfull 
fritid” samtidigt som natur, utevistelse 
och hållbar utveckling återfinns både 
under syfte och centralt innehåll 
(undervisningen i fritidshemmet 
omfattas ej av kunskapskrav). Härmed 
finns alltså en ny arena till pedagogiska 
upplevelser i naturen.

Huvudtanken med naturfritids 
är att skapa aktiviteter som lockar 
till ”en meningsfylld fritid” och ger 
eleverna trygga, positiva upplevelser 
i naturen. Eftersom varje tillfälle är 
mellan en-och-en-halv till två timmar 
långt gäller det att aktiviteten är väl 
förberedd, tar tillvara på barnens 
nyfikenhet, och ger dem möjlighet 
att träna samarbete för att stärka 
gruppkänslan. Dessutom gäller det 
att skapa entusiasm hos eleverna som 
ganska ofta ställer sig tveksamma till 
att de ska gå till någon närliggande 
skogsdunge när fritidshemmets alla 
aktiviteter lockar. Under året har vi 

Man kan njuta av naturen även när det 
är kallt och finns snö. Här har vi satt 
upp ett enkelt vindskydd för att skapa 
gemenskap och värme framför elden.

Talgbollar i all sin ära, men dessa 
talgbullar är lätta att tillverka själva. 
Smält fett, blanda i lite olja och krydda 
med en aptitlig fröblandning. Låt dem 
stelna utomhus och servera befjädrade 
vänner utanför fritidsfönstret.
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genomfört naturfritidsaktiviteter 
med ett antal olika teman och 
den allmänna responsen både från 
elever och fritidspersonal har varit 
överväldigande positiv. Låt mig kort 
beskriva ett axplock från våra teman:

- Bygga egna lägerplatser. Eleverna 
samarbetar i små grupper och sätter 
upp egna vindskydd med hjälp av små 
presenningar, rep, och sittunderlag.

- Växtpressar. Barnen samarbetar 
för att hitta spännande växter i 
närområdet och bygger en enkel men 
effektiv växtpress för några växter de 
vill spara. När växterna väl är torkade 
kan fritidspedagogerna fortsätta 
undervisningen på fritidshemmet 
genom att låta barnen skapa konstverk 
av ”fynden” från naturen. Under själva 
aktiviteten kan man exempelvis prata 
om växters levnad, fortplantning 
och blommor och hur olika insekter 
pollinerar blommorna i utbyte mot 
nektar och pollen.

- Fågelbord. Barnen får prova på 
ett smörgåsbord av aktiviteter som 
fokuserar hur fåglarna har det under 
vinter – en kall och mörk årstid då 
den mat som trots allt finns ofta är 
dold under ett täcke av snö. Barnen 
tillverkar egna fågelfröautomater av 
urklippta mjölkpaket; samarbetar 
för att bygga ett lite mer avancerat 
fågelbord i trä; bakar egna ”talgbullar” 
av smält smör och frön som får stelna 
i bullformar; samt spelar Fågelspelet, 
ett memoryspel om vinterns fåglar. 
(Fågelspelet finns att ladda ned 
gratis via www.sigtunanaturskola.se/
naturfritids.)

- Fröodling. Vi tar med olika frön 
som är lätta att odla, exempelvis 
krasse, pumpa, basilika, rädisor och 
majs (”Kan man plantera popcorn?!”). 
Barnen får göra iordning egna ”krukor” 
med hjälp av urklippta mjölkpaket 
och odlingsjord. Dessutom har vi 
skapat odlingslådor på skolområdet 
med hjälp av pallkragar och jord som 
kommunen hjälpsamt har delat med 
sig. Eftersom de frön som såtts måste 
vattnas tränar barnen förmågan att ta 
eget ansvar; när fröet väl gror i krukan 
är ”vinsten” dubbel. I samband med 
fröodlingen kan man i enkla termer 
prata om fotosyntesen och hur djur – 
inklusive vi människor – är beroende 

av den energi och näring som växter 
bygger in i sina kroppar när de växer.

- Småkrypssafari. Barnen undersöker 
naturen och letar efter småkryp 
av olika slag. De använder olika 
fångstredskap som håvar  och 
insektssugar, tar reda på vad de har 
hittat med hjälp av fälthandböcker 
och bestämningsnycklar, och 
berättar för varandra vad de har 
hittat. För att lyfta intresset kring 
naturen kommer vi att göra en extra 
satsning på biologisk mångfald 
under vårterminen i samband med 
Biologiska mångfaldens dag 2019, 
den 22 maj (se www.biomfdag.se för 
förslag på olika aktiviteter). 

-  Naturbingo. Barnen får  en 
bingobricka med 5x5 rutor fyllda 
med olika uppdrag, som t.ex. hitta en 
skalbagge. Med hjälp av utrustning 
liknande den till småkrypssafari 
samarbetar de i små grupper och 
undersöker närområdet. När man får 
en bingorad får man ropa ”bingo”. 
Utan att sporra tävlandet i sig blir det 
automatiskt en spännande drivkraft 
för barnen att klara av så många rutor 
som möjligt. Vid slutet går vi igenom 
hela bingobrickan tillsammans.

-  S körde f e s t . Under  hös t en 
erbjuder naturen en mångfald av 
goda smakupplevelser, något vi tar 
tillvara på genom att arrangera en 
skördefest. Barnen skär äpplen i 
småbitar och steker dem tillsammans 
med pannkakor i kolarpannor över 
öppen eld. För den som vill går det att 
krydda läckerheterna med kanel eller 
kardemumma. ”Det här var den bästa 
dagen i skolan någonsin!” sade en elev 
vid en skördefest nyligen, varpå resten 
av gruppen instämde euforiskt.

Ytterligare teman har bland annat 
handlat om plast i naturen, vegetarisk 
matlagning och orientering med 
GPS.

Positiv respons
Överlag har vi väldigt positiva 
erfarenheter från naturfr itids. 
Upplevelserna varierar naturligtvis 
mellan olika fritidshem, elever och 
personal, men en utvärdering av 
verksamheten under vårterminen 
2018 gav väldigt positiv respons från 

McForest bönburgare.
Dessa bönburgare får barnen laga 
till gemensamt av svarta bönor, lite 
olja och kryddor. Busenkelt, och ofta 
förvånansvärt goda när de kommer 
direkt från stekpannan. Dessa 
vegetariska burgare är dessutom 
bättre för både klimat och miljö.
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den fritidspersonal i kommunen som 
i någon utsträckning varit delaktiga i 
naturfritidsaktiviteterna.

Detsamma gäller barnen själva; 
många barn blir väldigt begeistrade 
av aktiviteterna och undrar när nästa 
tillfälle blir. Vi lärare på naturskolan 
upplever tydligt hur många barn 
får en positiv ”kick” av att göra 
fritidsaktiviteter i naturen. Extra 
roligt är det när barn som visar negativ 
inställning vid starten av en aktivitet 
helt ”svänger om” och tycker att det 
är hur roligt som helst. Själv minns 
jag starkt ögonblicket då gruppens 
”coola” kille kom springandes ut ur 
ett buskage och helt utom sig av lycka 
och stolthet skrek ”jag har fångat en 
spindel!”. Det obestridliga beviset 
fanns mycket riktigt i tryggt förvar i 
hans insektssug.

Ä v e n  o m  n a t u r f r i t i d s 
for t farande är  en re lat ivt  ny 
satsning inom Sigtuna kommun, så 
överensstämmer den positiva känslan 
av verksamheten med flera av de 
styrkor som utomhusundervisning 
visar. Men vilka effekter har då 
egentligen utomhusundervisning 
o c h  n a t u r u p p l e v e l s e r  s o m 
”na tu r f r i t id s ” e l l e r  l i knande 
verksamhet i landets naturskolor 
på elevers prestationer i skolan? I 
en omfattande kunskapsöversikt 
om hur skolprestationer påverkas 
a v  u t o m h u s u n d e r v i s n i n g , 
regelbunden fysisk aktivitet och/eller 
naturkontakt lyfter Faskunger m.fl. 
(2018) flera positiva kopplingar till 
lärandet i grundskolan och elevers 
skolprestationer: ”evidensen är 
tillräckligt stark för att konstatera 
att utomhusundervisning bidrar 
positivt både indirekt och direkt 

till skolprestation och skolresultat”, 
bland annat då ”undervisning i 
kombination med utomhusvistelse 
genererar en rad positiva effekter 
på elevers lärande, hälsa, fysiska 
aktivitet och deras personliga och 
sociala utveckling” (Faskunger m.fl. 
2018, s. 7). Författarna påpekar 
vidare att man bör överväga en 
förstärkning av utomhusundervisning 
i hela utbildningssystemet och nya 
insatser för att främja naturkontakt i 
grundskolan.

Fortsättning
Satsningen på naturfritids med 
naturskolan i Sigtuna kommun 
for tsätter  med nya tag under 
2019. Möjligheterna för liknande 
u t o m h u s u n d e r v i s n i n g  o c h 
naturkontakt för skolbarn varierar 
beroende på förutsättningarna i 
varje enskild kommun och skola, 
fast med tanke på de dokumenterade 
vinsterna med utomhuspedagogik 
borde pedagoger på bredare front 
söka nya vägar. Naturfrämjande 
aktiviteter som jag har beskrivit ovan 
måste naturligtvis inte vara kopplat 
till just fritidshemmet utan kan minst 
lika självklart vara en del av andra 
verksamheter som inkluderar barn. 
Aktiviteter i stil med naturfritids 
är ju onekligen redan en central del 
av de flesta naturskolors ordinarie 
verksamhet, där barn får uppleva 
naturen tillsammans med erfarna 
utomhuspedagoger. Många förskolor 
är också väldigt duktiga på att göra 
spännande aktiviteter i naturen och 
väcka unga barns nyfikenhet. Likaså 
söker en mängd klasslärare integrera 
utomhuspedagogik i den vanliga 
skolundervisningen. Men hur ser 
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möjligheterna ut för dig? Fundera 
på hur du som pedagog själv eller 
i samarbete med andra kan skapa 
tillfällen för utomhusundervisning. 
Finns det exempelvis möjligheter att 
bredda verksamheten om du jobbar 
på en naturskola eller ett naturrum? 
Kan du som förskolepedagog lyfta 
ut aktiviteter i skogen, till exempel 
pysselstunder som annars brukar 
hållas inomhus? Var öppen, låt dig 
inspireras av andra, och hitta nya 
sätt att väcka nyfikenheten tidigt! Ta 
gärna kontakt med naturskolan i din 
kommun om du vill veta mer om vilka 
möjligheter de har att erbjuda.

Hör gärna av er till mig via e-post 
till johan.lindell@edu.sigtuna.se. Om 
du är nyfiken på Sigtuna naturskolas 
verksamhet och naturinspirerade 
aktiviteter hittar du inspiration via 
@sigtunanaturskola på FaceBook 
och Instagram, samt på naturskolans 
hemsida (www.sigtunanaturskola.se).

Text och foto: Johan Lindell 
Sigtuna Naturskola

Det gäller att lyfta fram det som naturen bjuder på. Här 
är en padda som vi samlades runt under ett tillfälle med 
naturfritids på Tingvallaskolan i Märsta. Självklart 
fick paddan en kyss av medföljande naturpedagog!


