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Verksamheten är förlagd ute i fält, på 
skolor, förskolor och i Naturskolans 
egna lokaler vid sjön Muskan i Ösmo.

Nynäshamns Naturskola startade 1988 och är en kommunal resurs för sko-
lor och förskolor inom kommunen. T.ex. besöker barn och elever mellan 

5 och 16 år från hela Nynäshamns kommun Naturskolan en gång per läsår 
vilket innebär minst 3000 elever. Här sker lärandet utomhus kring olika teman. 
Naturskolan är en resurs inom lärandet för hållbar utveckling och lärandet om 
de globala målen. Naturskolan ordnar fortbildning för pedagoger i skola och 
förskola, driver projekt, utvecklar skolgårdar och skriver läromedel. För att fi-
nansiera en del av verksamheten måste Naturskolan sälja kurser och läromedel. 

Mer om Nynäshamns Naturskola finns på hemsidan:

www.nynashamnsnaturskola.se

Följ oss på Facebook och Instagram

2021-2022
Friluftsliv

Läromedel
Nynäshamns Naturskola har 
i samarbete med andra na-
turskolor skrivit flera böcker 
om utomhuspedagogiska me-
toder inom olika ämnen. 

...informerar som en del i 
lärandet för hållbar utveckling.

Vad är friluftsliv?
Naturvårdsverket definierar friluftsliv så här:

”Friluftsliv är vistelse utomhus i natur-
och kulturlandskap för välbefinnande och
naturupplevelse utan krav på tävling.”

Friluftlivets år
2021 utsågs till friluftslivets år och Naturskolan har varit med i projektet Fri-
luftsliv på svenska där vi ordnat träffar för SFI-elever för att presentera närna-
turen och för att träffa lokala friluftsföreningar. Vi har också lagt ut filmer där 
Räven Räv och Haren Hare försöker inspirera till friluftsliv för alla, det vill säga 
oavsett tidigare erfarenhet eller socioekonomisk bakgrund. 
Se www.nynashamnsnaturskola.se under ”Projekt/kampanj”

Globalt mål 3 - God hälsa och välbefinnande 
Mål 3 är en tung utmaning med viktiga delmål som t.ex. att minska bar-
na- och mödradödligheten i världen. Hos oss i Sverige kan vi arbeta 
med förebyggande livsstilsförändringar för att undvika ohälsa längre 
fram i livet. Fysisk aktivitet är mycket viktigt och starkt förknippat med 
friluftsliv och utomhusvistelse. Vi blir automatiskt mer fysiskt aktiva 
när vi vistas utomhus. För att hjälpa människor i fattigare länder kan vi 
köpa produkter som är Fair Trade (för bättre arbetsmiljö och lön) och 
ekologiska (odla utan hälsoskadliga bekämpningsmedel).

Läs mer på 
www.luftenarfri.nu



Fördelar med friluftsliv
I kunskapssammanställningen Friluftslivets möjligheter (2021) har Johan 
Faskunger sammanställt fördelarna med friluftsliv.  Här följer exempel på 
fördelar och effekter:

- Ökad kondition och syreupptagningsförmåga
- Större antal muskelfibrer
- Starkare muskler
- Nybildning av blodkärl
- Minskad risk för typ 2-diabetes
- Minskad fallrisk och bättre balans
- Starkare skelett
- Lägre risk för hjärt- kärlsjukdom
- Förbättrad sömn
- Bättre reaktionsförmåga
- Ökad mental kapacitet
- Förbättrat immunförsvar
- Bättre tarmhälsa
- Minskad risk för oro och stress
- Minskat behov av mediciner
- Förbättrad kognition och minne
- Motverkar åldrande av hjärnan
- Minskad allmän sjukdomsrisk
- Minskad risk för depression senare i livet
- Motverkar förtida död
- Ökar välbefinnande och livskvalitet
- Minskar risk för demens
- Ger positivare kroppsuppfatttning
- Ger ökad hjärnvolym
- Bättre motorik
- Bättre skolbetyg och akademisk prestation
- Bättre koncentration och vakenhet
- Minskad kostnad för samhället
- Ökad produktivitet på arbetsplatsen

Vissa av fördelarna förutsätter att man ibland kommer upp i puls. En löptur, 
en cykeltur, en snabb promenad, en simtur, att gå ut med hunden i skogen, 
gå i kuperad terräng och gå upp till en utsiktplats är friluftsliv som är puls-
höjande. 

Vilken typ av friluftsliv passar dig bäst?

Friluftslivstips i naturen - utan dyr utrustning
- Titta på en karta och bestäm en plats du kan gå till. 
- Kolla in https://nynashamn.se/uppleva.
- Gå upp tidigt en morgon och ät frukost ute i naturen. 
- Ta en cykeltur och besök så många fornminnen som möjligt. 
- Fotografera sånt som är annorlunda och som du aldrig sett förut. 
- Sitt på en stubbe och gör ingenting. 
- Gå till högsta punkten i din närhet eller i kommunen.
- Testa geocaching. Det finns cacher att leta efter i hela kommunen. 
- Bestäm dig för en växt eller ett djur som du vill se och leta sedan.
- Bestäm ett tema och fotografera. T.ex. rött, horisont, spår, förr, magiskt.
- Ät middag vid en sjö eller vid havet.
- Lek i skogen (bygg en koja, kurragömma, bygg ett djur av naturmaterial).
- Plocka bär och svamp.
- Gå ut i regnet med regnställ, paraply eller i badkläder.

Friluftslivstips i tätorten - med lite pengar till fika
- Bli turfare genom att ta hem appen Turf och fånga zoner. Finns ca 100 zoner 
i kommunen att ta, innan någon annan gör det.
- Gå till ett ställe som du inte har varit på förut.
- Ta med dig ett mynt och singla slant i varje gatukorsning. Ena sidan betyder 
höger och andra sidan vänster.
- Gå 5000 steg och besök ett lokalt café och gå sedan 5000 steg till. 
- Låna en hund och gå en promenad.
- Bestäm ett tema och fotografera. T.ex. geometri, tak, hund, märkligt.
- Gå till en park och ät lunch på en filt.
- Leta trappor, gå och räkna räkna trappsteg. Utmana en kompis.

Kolla Nynäshamns Naturskolans kryss-
lista med 102 saker du bör göra innan 
du fyller 16 år. Krysslistan finns på 
www.nynashamnsnaturskola.se 
under ”Övriga dokument”. 
Är du över 16 år är det bara att flytta 
fram deadline : )

Steg
En del tycker att stegräkna-
re är bra för att bli sporrad 
att röra sig mer. Barn ska ha 
15 000 steg per dag för en 
god hälsa och vuxna 10 000 
steg. 

Allemansrättens regler: 
www.naturvardsverket.se/
Var-natur/Allemansratten/
Det-har-galler/


