
  

 

 

 

 
 

Maj är en bra månad för utomhusaktiviteter, särskilt för elever som är ovana att vistas 
utomhus under den kallare delen av året.

 
   

Outdoor Classroom Day 
Den 17 maj infaller Outdoor Classroom Day. 

Då tar lärare och fritidslärare ut eleverna på 
skolgårdar och ut i närmiljöerna för att göra 

olika lärande aktiviteter. Klicka på länken så 
kommer ni till massor med tips och anmälan 

om deltagande. 

Globalt uppmärksammas varje år också hela 
maj som en skolgårdsmånad av ISGA 

(International School Grounds Alliance). Målet 
är att stödja och inspirera skolor runt om i 

världen att låta barn och elever i olika åldrar 

att vara mer utomhus för olika typer av 
aktiviteter. En ”Activity Guide” finns på ISGA:s 

hemsida. Det är ett samarbete mellan 73 
organisationer från 27 länder runt jorden. Den 

innehåller en mångfald spännande idéer och 
aktiviteter som stöder ämnesövergripande 

lärande, främjar en hälsosam livsstil och 

uppmuntrar till lek och utforskande av 
närmiljön.  

Läs mer, inspireras och ladda hem guiden 
gratis på: 

www.internationalschoolgrounds.org/isgm 

 

 
  

 Att lära in ute 
Erfarna naturskolelärare har tillsammans skrivit 

en rad olika böcker inom serien Att lära in ute. 
Det har de gjort i samarbete med 

Naturskoleföreningen som sedan mitten av 80-
talet har verkat för att fler skolor och förskolor 

ska arbeta utomhus i växelverkan med 

inomhusundervisningen för att stärka lärandet 
inom olika ämnen. Här finns det massor av 

aktiviteter som kan genomföras under hela året 
eller under till exempel Outdoor Classroom Day.  

Läs mer om dessa böcker på 

www.naturskola.se/laromedel/ 
 

    

     
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Att vistas utomhus… 
…är den enskilt viktigaste 
faktorn för att barn ska röra 

sig mer under en dag. 
 

Länk till ekologiska utelekar 

Länk till Games for nature 
Länk till äventyrspedagogik 

Vilken skola hade flest elever 

ute under Outdoor Classroom Day 
Vilken skola hade flest elever ute under 17 

maj. Skicka ett mail till Naturskolan och 
berätta hur många elever som var ute, 

under hur lång tid och vad de gjorde. 

Vinnaren får ett pris som har med 
utomhuspedagogik att göra. 

https://outdoorclassroomday.com/
http://www.internationalschoolgrounds.org/isgm
http://www.internationalschoolgrounds.org/isgm
http://www.naturskola.se/laromedel/
http://nynashamnsnaturskola.se/naturskolanNynas_y.php?naturskolan_id=335&naturskolanKat=LÄROMEDEL
http://nynashamnsnaturskola.se/naturskolanNynas_y.php?naturskolan_id=356&naturskolanKat=LÄROMEDEL
http://nynashamnsnaturskola.se/naturskolanNynas_y.php?naturskolan_id=361&naturskolanKat=LÄROMEDEL

