
Karta till en välmående hjärna 

INSTRUKTIONER FÖR DIG SOM LEDER EN GRUPP
Varför handleda och undervisa i naturmiljö? 
Naturen erbjuder en upplevelserik, äkta miljö, där man kan få minnesvärda upplevelser och erfarenheter. I 
naturen finns det goda förutsättningar till samarbete och lugn miljö. I naturen minskar känslan av stress, me-
dan koncentrationsförmågan och uppmärksamheten förbättras. Människor är piggare och fysiskt mer aktiva 
och deras självregleringsförmåga förbättras i naturen. Samtidigt stärks tålmodighet och uthållighet när man 
lär sig att styra sin egen aktivitet.

Inlärning i naturmiljö har konstaterats ge bättre inlärningsresultat. I utomhuspedagogik används ofta funkti-
onella och multisensoriska metoder, som stöder olika personers olika sätt att lära sig.

Du som ledare ger deltagarna möjlighet till naturupplevelser som de minns länge. Förmågan att använda det 
välbefinnande som relationen till naturen ger, har deltagarna nytta av hela livet. 

På vilka sätt får du stöd av kartan? 
Naturstigsmaterialet ”Karta till en välmående hjärna” kan användas var som helst i en lämplig naturmiljö. 
Uppgifterna hjälper deltagarna att lugna sig i naturen, vara närvarande, lyssna på varandra och dela med sig 
av sina tankar. Samtidigt utvecklas förmågan att göra observationer i naturen. Färdigheten kan fördjupas till 
exempel genom att fortsätta att arbeta med artkännedom.

Materialets uppgifter kan användas till att bekanta sig med naturmiljön och vänja sig vid att vistas i naturen. 
Uppgifterna lämpar sig också som introduktions- och koncentrationsuppgifter inför annan handledning eller 
inlärning i naturen. Uppgifterna kan också användas var för sig under pauser eller för att skapa lugn och 
återställa koncentrationen vid sidan av övriga aktiviteter.

Naturstigen bygger på forskning och rekommendationer om vilka metoder som hjälper oss att medvetet ta 
del av det välbefinnande som naturen skapar.

Vad ska jag beakta som gruppledare eller lärare? 
Som gruppledare är det viktigt att se till att var och en får tillfälle att yttra sig i alla uppgifter. När någon har 
ordet får de övriga inte avbryta eller störa. Det här är viktigt för att deltagarna ska uppleva att de verkligen 
blir hörda och för att bygga upp genuina färdigheter att lyssna på olika synvinklar. 

Kom överens om en lämplig och trygg plats för den uppgift där deltagarna ska vandra för sig själva, så att 
alla vet vart de ska gå när de är färdiga med uppgiften. Om gruppen inte kan delas upp så att var och en går 
för sig själv, kan hela gruppen följa samma rutt, med lämpliga avstånd mellan deltagarna. Bekanta dig med 
terrängen på förhand, så att du vet att det finns lämpliga platser för alla uppgifter.

Respektera naturen 
I naturmiljö är det viktigt att alltid bete sig respektfullt mot naturen. Kom ihåg att själv visa respekt för natu-
ren och miljön när du handleder eller undervisar. Ingrip omedelbart i situationer där naturen skadas. 

Kom speciellt ihåg:
 » Kontrollera vilka regler som gäller i det område där ni går naturstigen. Till exempel i naturskyddsområden 
kan allemansrätten vara begränsad.  
Skräpa inte ner – lämna inget efter dig i naturen.

 » Skada inte naturen. Till exempel att samla mossa och lavar eller bryta grenar från träd är förbjudet överallt 
utan markägarens tillstånd.

 » Välj markerade leder.

Bra anvisningar hittar du i materialet Etikett i friluftslivet: www.utinaturen.fi/etikettifriluftslivet

Naturstigen ”Karta till en välmående hjärna” och instruktionerna för gruppledare har tagits fram som en del av Haltias utställning Ladda 
hjärnan i naturen. Utställningen har producerats av Haltia i samarbete med Hjärnförbundet och Folkhälsan: 
https://haltia.com/portfolio-item/lataa-aivosi-luonnossa/



K Ä L LO R  PÅ S V E N S K A : 

Folkhälsan:
 » Folkhälsoforskning Naturkraft:  
https://www.folkhalsan.fi/forskning/programmet-for-folkhalsoforskning/naturkraft/

 » Litteraturöversikt över utomhuspedagogik:  
https://www.folkhalsan.fi/globalassets/forskning/lit_oversikt_final_jr.pdf 

 » Litteraturöversikt för Naturkraft projektet:  
https://www.folkhalsan.fi/globalassets/forskning/literature-review-naturkraft-project-final_16.5..pdf 

 » Projekt Naturkraft: https://www.folkhalsan.fi/kampanj/naturkraft/

Utinaturen.fi
https://www.utinaturen.fi/halsaochvalbefinnandefrannaturen 

Utländska länkar på svenska:
 » Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute: https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinsti-
tute.com/vetenskap-och-forskning/

 » Frisk i natur: https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2012/12/Frisk-i-natur.pdf

 » Föreläsning Umeå universitet; Naturen ett plåster för en sårig själ: https://www.umu.se/forskning/popular-
vetenskapliga-arrangemang/fika-efter-en-forskare/elisabet-sonntag-ostrom-naturen--ett-plaster-for-en-
sarig-sjal/ 

 » En diskursanalys av texter om utomhuspedagogik och uteförskola: https://muep.mau.se/
handle/2043/18576 

 » Naturen som kraftkälla: https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/
ISBN/8200/91-620-8252-3/ 

 » Naturen en resurs för stressåterhämtning: http://his.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=di-
va2%3A455316&dswid=7902 

 » Den nyttiga utomhusvistelsen: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikatio-
ner6400/978-91-620-6407-5.pdf 

 » Inverkan av urbana grönområden på människors hälsa: https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloa-
dFile&recordOId=9018623&fileOId=9018707

 » Gå ut min själ! En forskningsöversikt om närmiljöns betydelse: https://muep.mau.se/bitstream/
handle/2043/6583/R200810_Ga_ut_min_sjal0806-1.pdf;jsessionid=B8ACFA531CBE603FCA7CBA496EF-
9D1B2?sequence=1 

 » Svenskt friluftsliv, Frisk i naturen: https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/uploads/2012/12/Frisk-i-natur.pdf 

 » Friskare, gladare och smartare med utomhuspedagogik? En forskningsöversikt: https://www.botaniska.se/
SysSiteAssets/botaniska/dokument/barn--skola/utomhuspedagogik--forskning/utomhuspedagogik-forsk-
ningsoversikt.pdf 

 » Naturvårdsverket, Argument för friluftsliv: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikatio-
ner/620-8308-3.pdf 

 » Mer friluftsliv – fakta om positiva effekter av friluftsliv: https://svensktfriluftsliv.se/wp-content/
uploads/2012/11/Mer-friluftsliv.pdf 


