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Syfte med projektet
• Få fler människor att prova friluftsliv  och långsiktigt 

fortsätta 

• Öka medvetenheten om friluftslivets värde  

• Öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer  



Långsiktiga effektmål
• Friluftslivet har en mer framträdande roll i samhällsdebatten.
• Bättre fysisk och psykisk hälsa
• Större förståelse för natur- och kulturvärden
• Högre sysselsättning inom naturturism och friluftsliv.



Målgrupper

Skolbarn år 4-6 BeslutsfattareUtländsk bakgrund



Målgrupp – åk 4-6

• Spenderar mycket tid i naturen och tycker det är coolt

• Umgås med kompisar – skejtar, spelar fotboll, cyklar

• Behöver vuxna för att hitta aktiviteter och ta sig dit

• Tidsbrist och ovana hindrar.

Källa: Ovana friluftsutövare, Gullers 2020



Målgrupp – utländsk bakgrund

• Spenderar mindre tid i naturen än svenskfödda

• Uppskattar mer sociala och mindre fysiskt krävande 

friluftsaktiviteter med familjen eller vänner

• Tidsbrist och rädsla för hot hindrar.

Källa: Ovana friluftsutövare, Gullers 2020



Målgrupp – beslutsfattare

• Politiker och tjänstemän 

• Vuxna kring barn som tar beslut om barns friluftsliv 

• Rektorer och lärare.  



Barn ärver sitt friluftsliv från sina vuxna, men vad händer med 

de barn som inte har ett sådant arv? Skolan spelar en viktig roll 

att få barn intresserade av naturen och ges möjlighet att vistas 

i naturen på skoltid.



Skolan spelar en viktig roll

• Visa på friluftslivets goda värden

• Skapa relation

• Sänka trösklar
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Teman kopplat till skolan

Mars – Friluftskompis
• Fler skulle komma ut med en friluftskompis

• Vem som helst kan bli en friluftskompis

• Uppmana skolor att delta



Teman kopplat till skolan

April – Hela Sveriges friluftsdag
• Friluftsdagar i skolan är inte längre obligatoriska

• Uppmana skolor att utmana andra

• Erbjuda skolor stöd från lokala föreningar och naturskolor



Teman kopplat till skolan

September - Gilla friluftslivet

• Öka förståelsen för natur‐ och kulturvärden

• Skapa viljan att uppleva och bevara

• Återuppliva ”Gilla naturen” – studiematerial kopplat till 

läroplan 



Teman kopplat till skolan

Oktober - Lära ute
• Påvisar nyttan med utomhuspedagogik

• Synliggöra goda exempel

• Närmiljö=lärmiljö



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

Följ oss på



Gå till menti.com i din mobiltelefon eller dator. 
Använd kod 4100517
Svara där på frågan

Vad tar du med dig från Annas och Sannas föreläsningar?

Tid för reflektion



Paus



Erfarenhetsutbyte inom ämnen ni skrivit i anmälan

Gruppsamtal
Ni blir automatiskt förda till grupprum. När du hamnar i gruppen notera vilket nummer din grupp 

har.

I gruppen dela erfarenheter med varandra inom ämnet för gruppen

Se till att alla får ungefär lika mycket tid att prata.

En i er grupp antecknar i Google‐dokument på sidan för er grupp. Allt måste inte dokumenteras, bara 
de viktigaste slutsatserna och tankarna. 

Ni har fått länk till dokumentet i mejl från Anders 24 nov kl 20:41. Länken är också här:

https://docs.google.com/presentation/d/1bGv9nt6RYeyv6M_pKU5QUD1YjnWL6X8L9nIQvmH‐
OKw/edit#slide=id.p

Problem? Ring Katrin 0738009245

Vi ses åter på mötet kl _______. 



Stretch‐paus


	Tom sida



