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Kunskap om naturen börjar i naturen. Bäst lär man sig 
när man använder hela kroppen och alla sinnen.  
Det är så Sveriges naturskolor jobbar, naturpedagoger, 
lärare och elever tillsammans - utomhus! 

Naturskolan är ingen plats utan ett arbetssätt och en idé: 
Att lära in ute! Lustfylld lek och undervisning i naturen, 
det vi kallar utomhuspedagogik, leder till upplevelser-
nyfikenhet-utforskning-förståelse.	Naturskolans	arbetssätt	
är undersökande, det ger eleverna möjlighet att själva ta 
initiativ och frihet att på eget sätt genomföra uppgifter 
de presenteras för. Att lära in ute ger dessutom glada, 
öppna, modiga och friska barn. All verksamhet på  
naturskolorna följer skolans ordinarie läroplan.

Den första naturskolan i Sverige startade 1982 i Skäralid 
på	Söderåsen	i	Skåne.	Idag	finns	90	naturskolor	i	landet	
och de tar tillsammans emot 225 000 elevbesök per år. 

Naturskoleföreningens mål är minst en naturskola i  
varje kommun. 

Naturskolorna fortbildar även pedagoger i att använda 
utomhuspedagogik som metod i alla ämnen, många 
gånger i samarbete med högskolor och universitet. 

På	vår	hemsida	finns	information	om	landets	alla	
naturskolor www.naturskola.se

Samtliga böcker finns att köpa på www.outdoorteaching.com 

STEG 1 - Naturskoleföreningen
Underlag för kopiering – Bild och text tillhör Naturskolan

NATURSKOLEFÖRENINGEN

Övningar i bakfickan 
Boken innehåller 100 övningar och lekar som inte kräver 
något material. De passar ute i naturen, eller på väg dit  
eller hem. Fokus är på elever från F-9, men många öv-
ningar passar också yngre barn och andra grupper. Bokens 
övningar kan tas fram när gruppen hittar något spännande, 
när de behöver få upp värmen eller för att göra något roligt 
och meningsfullt medan ni förflyttar er eller väntar på
bussen. Många av övningarna i denna bok är gamla
naturskolefavoriter, andra är nya, några är hämtade
från böckerna i serien Att lära in ute.

Lära ute för hållbar utveckling
Att lära in ute för hållbar utveckling vänder sig till lärare 
i årskurs F-9 som vill skapa förståelse och sammanhang 
kring begreppet hållbar utveckling. Bokens 340 sidor 
innehåller övningar som bäst genomförs utomhus på  
skolgården, i naturen nära skolan eller i samhället, men 
också konkreta tips på för- och efterarbete inomhus.  
Här finns övningar som bidrar till att ge eleverna hand-
lingskompetens, insikt och möjlighet att påverka sin  
egen situation. Alla övningar är ämnesintegrerade och 
kopieringsunderlag finns sist i boken tillsammans med 
förklarande ordlistor och tabell över hur övningarna 
kopplar till Lgr 11.

Att lära in engelska ute
Att lära in engelska ute ger dig inspiration till hur
du kan lägga upp språkundervisningen ute och ger
tips om övningar som kan användas i skolans alla
årskurser. De kan även lätt bearbetas till att passa
undervisning i andra moderna språk.

Att lära Svenska Ute
Att lära svenska ute vänder sig till pedagoger
från år F-9 som vill arbeta med svenskundervisning
i uterummet, där fantasi och lust
att skapa utvecklas. Boken ger dig uppslag
och inspiration för lektioner, övningar och
aktiviteter så att du lätt kan ta steget ut med
svenskundervisningen.

-Att lära in de globala målen ute
(handledning PDF)
Handledningen utgår från de 17 globala
hållbarhetsmålen och under varje mål återfinns
syften till övningar ur Att lära in ute-serien som
bäst relaterar till innehållet i det aktuella målet.
Men flera delmål finns angivna vid varje övning
eftersom innehållet ibland spänner över flera
globala mål. Syftet med handledningen är att du
som pedagog ska hitta ett sätt att undervisa om
de olika globala målen genom platsbaserade övningar.

Att lära teknik ute
Den här boken placerar lärandet i sin rätta miljö  
- utomhus. I boken på över 130 sidor presenteras en
samling övningar utifrån ett antal ämnesområden, såsom 
miljö - hållbar utveckling, mat, vatten, elden, enkla
maskiner, och krafter samt teknikhistoria.


