
Välkommen till ”Närmiljö=Lärmiljö”!

Medan du väntar: 

- Ange gärna ditt förnamn + organisation i namnfältet i zoom. 
(Participants i huvudmenyn=> hovra på ditt namn => tryck more => Tryck rename)

Praktisk info: 

• Första delen av webbinariet spelas in. Stäng av kamera och ljud under paneldiskussionen.

• Gruppdiskussionerna spelas inte in.  Ha gärna kameran på under dessa men stäng av mick när du inte 
pratar.

• Tekniska problem?  Skicka ett privat chattmeddelande till Ylva eller Sanna (eller Friluftslivets år). 
Alternativt ring: 070-635 93 22.



Webbinarium: Närmiljö=Lärmiljö

Moderator: Johan Faskunger



Program:

• Kl 10:00 Inledning - Johan Faskunger, Luften är fri
• Kl 10:05 Gilla Naturen - Katarina Sandberg, Naturskyddsföreningen

• Kl 10:10 Panelsamtal
• Närmiljön som lärmiljö
• Vad göra ute?
• Hur får vi in utomhuskulturen i skolans värld?

• Kl 10:45 Paus (5 min) 
• Kl 10:50 Gruppdiskussioner (20 min)

• Kl 11:15 Sammanfattning av gruppdiskussionerna
• Kl 11:30 Tack och avslut



Månadsteman

jan feb mar apr maj jun

jul aug sep okt nov dec

Invigning Inspiratör Frilufts-
kompis

Hela Sveriges 
friluftsdag

Friluftsliv i 
skyddad natur

Äta ute

Sova ute Jag har 
aldrig…

Gilla 
friluftslivet

Lära ute Må bra ute Dialog

Mer info på www.luftenarfri.nu/manadsteman



Webbinarier:

Ca100 deltagare 

per tillfälle

nov 2020 Hur lockar vi ovana?

nov 2020 Hur når vi ut?

dec 2020 Nu kör vi!

jan 2021 Invigning

mar 2021 Friluftskompis

apr 2021 Friluftsdagar

maj 2021 Avfall i skyddad natur

jun 2021 Trösklar och knep

sep 2021 Närmiljö=Lärmiljö

nov 2021 Hälsoeffekter i

vardagsnära miljö



Effekter av uteundervisning

• Förhöjd inlärning

• Ökad koncentration

• Förbättrat minne

• Ökad motivation

• Bättre uppförande

• Förbättrade skolresultat

• Mer fysisk aktivitet & naturkontakt

• Förbättrade matvanor

• Ökad miljömedvetenhet

• Kognitiv förmåga



Kulturen
Politiken

Policy

Undervisningen
Pedagogerna

"De andra aktörerna"

Skolgårdarna
Närmiljöerna



• Emma Crawley, miljöpsykolog, lärare

• Eva Marie Zetterkvist, regionsamordnare Skogen i skolan, lärare

• Per-Olov Ottosson, Skolverket

• Marie Hannerstig, Naturskyddsföreningen, lärare

• Gittan Matsson, Friluftslivsamordnare Dalarna

• Lotta Söderberg, Friluftsfrämjandet, I Ur och Skur, lärare

Panel:



Var är vi nu? Vad är nästa steg? Hur når vi 10?



• Var är ni idag på skalan? 
o 1-2: Vi har väldigt ointressanta, undermåliga miljöer för uteundervisning och 

friluftsliv i skolan. 

o 9-10: Vi har väldigt stimulerande, gröna och variationsrika miljöer.

• Hur kan ni ta ett steg framåt? Vad krävs?

• Hur kommer det sig att ni inte är 0 eller 1? Vad finns redan idag som är 
bra?

• Vad krävs för att bli en 9:a eller 10:a?

Exempel (exemplet Närmiljö):



1. Hur planerar vi in närmiljö för mer utomhusvistelse och lärande?
(Grupp 1a och 1b)

2. Hur skapar vi förutsättningar för barn och ungas undervisning och 
lärande utomhus?
(Grupp 2a och 2b)

3. Hur når vi ut med en ”utomhuskultur” till skolans värld 
(Grupp 3a och 3b)

Frågor i diskussionsforum



• Hur planerar vi in närmiljö för mer utomhusvistelse och lärande?
o (Grupp 1a, 1b)

• Hur skapar vi förutsättningar för barn och ungas undervisning och 
lärande utomhus?

o (Grupp 2a, 2b)

• Hur når vi ut med en ”utomhuskultur” till skolans värld
o (Grupp 3a, 3b)

Sammanfattning diskussioner



Kommande aktiviteter, Luften är fri:

• Gilla naturen.se (pågår)

• Friluftslivets år lyfts på höstens GIH-konvent, 2 november.

• Kampanjen #uteklassrummet – se luftenarfri.nu.

• Utenavets konferens 12 oktober

• Konferens om Friluftslivets år & framtidens friluftsliv, Åre, 
6-7 december

www.luftenarfri.nu/framtidens-friluftsliv



luftenarfri.nu
Nyhetsbrev
Instagram: @luftenarfri.nu
Facebook.com/luftenarfri.nu

Följ oss på

www.luftenarfri.nu/kampanjmaterial



Mer info på www.luftenarfri.nu/framtidens-friluftsliv



Tack för att 
ni lyssnade 
och bidrog 
till ett bra 
seminarium!


