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ÖVERSIKT OCH 
INTRODUKTION

FÄRDAS OCH ORIENTERA SID 11

• Säker färd
• Så fungerar karta och kompass
• Att orientera med olika hjälpmedel
• Vad gör jag om jag tappar bort mig?

KLÄDER, UTRUSTNING, PACKA SID 15

• Hur ska man klä sig? 
• För- och nackdelar med olika material
• Utrustning som behövs för en dag eller ett 
 dygn i naturen

ÄTA OCH RASTA 1 SID 21

• Laga mat på friluftskök
• Välja rastplats och bygga vindskydd
• Hålla sig torr och varm

ÄTA OCH RASTA 2 SID 29

• Matlagning över öppen eld
• Paus, mat och vätska
• Hygien och hur den sköts i naturen
• Hålla värmen
• Slå upp tält 
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LÄGERLIV OCH ÖVERNATTNING SID 37

• Hur bör ett läger organiseras?
• Vad behövs för ett fungerande läger?
• Hur gör jag för att få bra sömn?

SÄKER SID 43

• Kunskap om att förebygga olyckor i samband 
 med friluftsliv
• Kunskap om vad som bör göras om en olycka sker
• Kunskap om de vanligaste skadorna vid friluftsliv 
 och hur de kan behandlas

ALLEMANSRÄTTEN SID 49

• Kunskap om vad allemansrätten betyder
• Begreppet ”inte störa – inte förstöra”
• Kunskap om var vi får vistas och vad vi får 
 göra i svensk natur 
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I TRYGG SAMHÖRIGHET 
MED NATUREN
I Sverige lever idag fler personer i tätorter och städer 
än på landsbygden. Naturkontakten har minskat, vilket 
har lett till att många idag inte känner sig trygga när 
de vistas i naturen. Lära friluftsliv vill genom friluftslivet 
skapa en ökad känsla och förståelse för naturen. Det är 
viktigt för förståelsen för varför vi ska värna om naturen, 
men framför allt för att skapa en känsla av samhörighet 
med den svenska naturen. Det gör att friluftslivet inte 
bara är ett roligt självändamål, utan också en plattform 
där barn, unga och vuxna med olika förutsättningar och 
bakgrund kan mötas och utvecklas.

Lära friluftsliv är ett koncept för utbildning i grundläggande 
friluftsliv. Konceptet består av ett antal aktiviteter som 
kan genomföras vid flera olika tillfällen eller i en följd, till 
exempel under en helg. Genom Lära friluftsliv får deltagaren 
kunskap om och erfarenhet av att hålla sig varm, torr, mätt 
och säker; allt för att kunna börja vara ute i naturen. Detta 
oavsett om det rör sig om en kväll, en helg eller på sikt även 
ett längre äventyr. Deltagaren får kunskaper om klädsel och 
utrustning, skydd och boenden, matlagning på friluftskök 
och över öppen eld samt hur nödsituationer kan undvikas 
och hanteras.

Det här materialet är tänkt att användas tillsammans med 
boken Leva friluftsliv. Alla sidhänvisningar i materialet hän-
visar till sidor i den boken. Leva friluftsliv finns att köpa
i Scoutshopen (www.scoutshop.se)
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Lära friluftsliv syftar till att:
•  Introducera deltagaren till att vara ute i naturen.
•  Ge deltagaren grundläggande kunskaper och färdigheter i  
 friluftsliv.
•  Ge känslan av att det är enkelt och roligt att leva 
 friluftsliv.

MÅLGRUPP

Lära friluftsliv riktar sig till personer med liten eller ingen 
erfarenhet av svenskt friluftsliv. Oavsett vilka personer som 
deltar ska innehållet och upplägget i princip vara detsamma, 
däremot kan fokus och pedagogik behöva justeras. Till 
exempel kan deltagare ha god kunskap om knopar och eld 
men sakna kunskap om allemansrätten, innehållet kan då 
behöva justeras efter detta. Nivån på innehållet kan även 
behöva anpassas, beroende på åldersgrupp. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att du som ledare behöver se över vilken 
erfarenhet och vilka behov som finns i respektive kurs-
omgång och anpassa kursens fokus därefter.

Det ska kännas enkelt, roligt och tryggt
Lära friluftsliv ska förmedla enkelhet och glädje och det ska 
kännas tryggt att delta. Det kan därför vara en fördel att 
reflektera över vilka som ska ingå i aktiviteten. Att ha en 
bredd i gruppen vad gäller exempelvis erfarenhet, ålder och 
kön kan vara en styrka då deltagarna kan dela med sig av sin 
kunskap och bidra med olika perspektiv. Men för att alla ska 
få en möjlighet att synas, höras och känna sig trygga, kan ett 
annat alternativ vara att skapa kurstillfällen med en specifik 
målgrupp, till exempel indelat efter ålder eller kön.
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DU SOM LEDARE 
Lära friluftsliv ska bidra till att göra deltagarna redo för att 
börja vara i naturen. För att det ska bli så bra som möjligt 
behöver du som ledare och ni som team diskutera hur ni 
fungerar och hur ni ska arbeta tillsammans. Oberoende av 
om du är ny i teamet eller om ni har arbetat tillsammans 
tidigare så behöver ni ha en genomgång av samsynen i just 
ert team.

Som ledare ska du ha deltagarna och gruppen i fokus. 
Att du kan saker är självklart eftersom du leder, men just 
därför är det viktigt att du tar ett steg tillbaka och låter 
deltagarna göra och pröva. Det är deltagarnas utveckling och 
kunskapssök ande som är det primära. Du som ledare ska se 
till att skapa förutsättningar och tillfällen för deltagarna att 
utvecklas, dels genom att praktiskt få göra, dels genom att 
teoretiskt få höra och diskutera.

Lära genom att leda 
Både du som ledare och deltagarna lär genom att leda. 
Tveka därför inte att ta hjälp av deltagarna för att ge 
instruktioner. Deltagarna har också med sig olika kunska-
per och erfarenheter sedan tidigare. Vissa kanske har viss 
friluftslivserfarenhet, en del kanske har det från andra länder 
men oavsett har alla olika kunskaper med sig i bagaget som 
kan komma till nytta. Var lyhörd och se till att deltagar-
na får nytta av de kunskaper som redan finns i gruppen. 
Lärande uppkommer i situationen baserat på vilka som är 
i den och vad som görs. Utifrån den situationen agerar vi 
med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och upplevda för-
väntningar vilket gör att kunskaper delas. Ta till vara på det. 
Lyft fram personer som har tidigare erfarenhet, be dem visa 
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och förklara. Förhoppningsvis gör de på ett sätt som du som 
ledare tycker är bra och då kan de andra deltagarna också 
göra på det sättet. Vill du ändå lära ut det sätt som kursen 
förespråkar så gör det efteråt men se till att inte klanka ner 
på deltagarens sätt.

Ta vara på platsen, situationen och dess möjligheter
Varje plats och situation har olika unika förutsättningar. 
Om du som ledare upptäcker något längs vägen eller på 
lägerplatsen som kan vara bra att prata om så tveka inte att 
göra det. Ta också vara på deltagarnas frågor. Ibland kan 
deltagare fråga om något som finns i naturen eller de kanske 
har hört om något kring friluftslivet. Ta då en stund och 
reflektera kring det. Om det uppstår ett samtal om blåbärs-
ris och vad vi kan göra med blåbär då gör det ingenting så 
länge det bidrar till att skapa en känsla av att det är roligt 
och enkelt att vara i naturen och leva friluftsliv.

Du behöver vara flexibel och kunna ändra om i utbild-
ningsupplägget och din planering. Något oförutsett kan 
hända eller tiden kan springa iväg, en diskussion eller en 
aktivitet kan vara värt att lägga extra mycket tid på. Var 
öppen för att ändra, kasta om och även stryka moment ifall 
det behövs. Det viktigaste är att du inspirerar deltagarna till 
att vistas i naturen och ger dem en bild av att det är enkelt 
och roligt.
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Färdas och 
orientera

LÄRA 
FRILUFTSLIV
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FÄRDAS OCH ORIENTERA

Tidsåtgång: 2 timmar

Förberedelser: Sätt ut en orienteringsbana.

Material: Kompasser, kartor över lokalområdet, 
eventuellt en gps.

Innehåll:
• Säker färd
• Så fungerar karta och kompass
• Att orientera med olika hjälpmedel
• Vad gör jag om jag tappar bort mig?

INTRODUKTION

Under denna aktivitet lär vi oss att färdas säkert i naturen 
och hur vi kan orientera oss med hjälp av olika hjälpmedel. 
Tyngdpunkten ligger på att förstå hur karta och kompass 
fungerar och hur de används tillsammans. Vi går också 
igenom andra hjälpmedel såsom gps (med en gps eller 
gps-funktionen i en smarttelefon) och även hur naturen kan 
hjälpa oss att hitta rätt riktning. 

GENOMFÖRANDE

Eventuellt kan en första teoridel och genomgång av de olika 
hjälpmedlen genomföras inomhus, men i huvudsak genom-
förs aktiviteten utomhus där deltagarna får praktisera att 
orientera i närområdet i den bana som satts upp i förväg.  
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CHECKLISTA

Ta dig fram i naturen
• Säker färd (s. 53)

Kartan 
• Kartans symboler och färger (s. 55)
• Skala (s. 55)

Kompassen
• Kompassens delar (s. 56)
• Kompassriktning (s. 57)
• Att färdas med karta och kompass (s. 57)
• Om jag tappar bort mig (s. 58)

Digitala hjälpmedel
• GPS/smarttelefon (s. 59)

Ta hjälp av naturen
• Sol, måne och stjärnor (s. 60)
• Naturens väderstreck (s. 61) 

Kläder, 
utrustning, 

packa

LÄRA FRILUFTSLIV – FÄRDAS OCH ORIENTERA 
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KLÄDER, UTRUSTNING, 
PACKA

Tidsåtgång: 1 timme

Förberedelser: Ta fram det material som behövs för att före-
visa och prata om utrustningen.

Material: Se utrustningslistor nedan.

Innehåll:
• Hur klär vi oss?
• För- och nackdelar med olika material.
• Utrustning som behövs för en dag eller ett dygn 
 i naturen. 

INTRODUKTION

I denna aktivitet får vi lära oss hur lager-på-lager-princi-
pen och takpanne-modellen fungerar, hur vi kan packa 
vattentätt med packpåse, plastpåse eller sopsäck och vilken 
utrustning som behövs för en dag eller en övernattning i 
naturen. Vi får också lära om olika material och deras för- 
och nackdelar. 

GENOMFÖRANDE

Aktiviteten kan genomföras antingen som ett mer teoretiskt 
pass där kläder och utrustning förevisas och deltagarna har
möjlighet att se och känna på olika material. Eller så genom-
förs aktiviteten under någon annan aktivitet för att visa sin 
egen och gruppens utrustning, vad som behövs och hur olika 
material fungerar.         Se film på scouternasfolkhogskola.se.
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CHECKLISTA

Kläder
• Lager på lager (s. 17)
• Klädd efter aktivitet och väder (s. 63)
• Mode och material (s. 24)
• Regnkläder och takpannemodellen (s. 22)

Material och utrustning (s. 12)
• Hållbar
• Enkel
• Mångsidig
• Packa vattentätt (s. 43)

GRUPPUTRUSTNING

Utrustningslistan är ett förslag som passar för en hajk eller 
utflykt med övernattning i en eller två nätter för en grupp 
på 5-8 personer. Beroende på om maten ska lagas över eld 
eller på friluftskök tar ni med grytor eller friluftskök, i listan 
står båda.
 

 Grytor, 5 liter + 3 liter
 Stekpanna
 3 friluftskök och brännare
 Bränsle till friluftskök
 Slev, visp och osthyvel
 Diskborste och diskmedel
 Vattendunk
 Mat
 Tändstickor
 Arbetshandskar
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ÖVRIG GEMENSAM UTRUSTNING
 Tält eller vindskydd
 Presenning eller tarp
 Yxa
 Såg
 Snöre och rep
 Toapapper
 Första hjälpen-utrustning
 Mobiltelefon och telefonlista
 Soppåse

PERSONLIG UTRUSTNING

Utrustningslistan är ett förslag anpassad efter enklare vand-
ring med övernattning i en eller två nätter.
 
Kläder 

 2 par underkläder
 3 par strumpor
 1 underställ
 2 t-shirtar
 1 par byxor
 1 par shorts
 Skjorta
 Tunn tjocktröja
 Varm tröja
 Jacka
 Regnkläder (jacka, byxa, sydväst)
 Mössa
 1 par vantar
 1 par tunna vantar
 1 par yllestrumpor
 Snusnäsduk eller tub
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 Keps eller hatt
 1 par lägerskor
 1 par vandringskängor/stövlar
 Badkläder och handduk

Matutrustning
 Matkåsa eller plastburk
 Drickkåsa eller mugg
 Sked, kniv och gaffel
 Hajkbricka
 Vattenflaska, 1 liter
 Termos

Hygien och personlig sjukvård
 Tandborste och tandkräm
 Tvål
 Toapapper
 Liten handduk
 Läppbalsam
 Solskyddskräm
 Myggmedel
 Värktabletter
 Plåster 
 Skavsårstejp
 Personlig medicin
 Personlig hygienutrustning (t.ex. mensskydd)

Övrig utrustning
 Kniv i knivfodral
 Solglasögon
 Ficklampa eller pannlampa
 Tändstickor
 Arbetshandskar

Äta och 
rasta 1
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Äta och 
rasta 1

LÄRA 
FRILUFTSLIV



LÄRA FRILUFTSLIV

22

LÄRA FRILUFTSLIV – ÄTA OCH RASTA 1

23



LÄRA FRILUFTSLIV

22

LÄRA FRILUFTSLIV – ÄTA OCH RASTA 1

23

ÄTA OCH RASTA 1

Tidsåtgång: 2 timmar

Förberedelser: Handla mat

Material: Mat, kök, rep/snöre, kniv, bestick, bränsle, en 
eller flera presenningar.

Innehåll: 
• Laga mat på friluftskök.
• Välja rastplats och bygga vindskydd.
• Hålla sig torr och varm.
 

INTRODUKTION

Under den här aktiviteten ska vi lära oss att på ett säkert sätt 
laga mat på friluftskök och få grundläggande kunskap om 
vikten av att pausa, äta och dricka. Vi går igenom hur en 
bra rastplats ser ut och hur vi kan bygga ett vindskydd med 
hjälp av en presenning. Vi tittar på hur vi kan läsa av vädret 
för att se om det kanske börjar regna. Vi går också igenom 
hur vi sköter hygienen och går på toaletten i naturen.  

GENOMFÖRANDE

Denna aktivitet genomförs utomhus på lämplig plats: en 
skogsdunge, en närliggande park eller annat grönområde. 
Det som behövs är en yta där gruppen kan samlas och an-
vända friluftskök och någonting att fästa rep till vindskydd i. 
Aktiviteten består av att ta sig till en lämplig plats, göra ett 
skydd av presenning, laga en måltid på friluftskök, leka en 
lek för att hålla värmen, bedöma väderlek, sköta hygien 
(handtvätt, disk, toalettbesök).
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CHECKLISTA

Rastplatsen
• Hur är en lämplig rastplats? (s. 70)
• Vatten, vind, torr och upphöjd (s. 71)

Skydd av presenning
• Skyddets placering (s. 84)
• Knopar (s. 83)
• Snöret runt pinnen (s. 85)
• Kottar (s. 85)
• Sträck (s. 85)
Visa knopar, låt deltagarna öva, visa några varianter av vind-
skydd, låt deltagarna sätta upp själva.

Se regnet i tid 
• Läsa moln (s. 66)

Fika och matsäck 
• Fika (s. 104)
• Matsäck (s. 104)

Laga mat på friluftskök
Dela in i grupper om två och två, eller tre och tre. Förevisa 
hur köket fungerar. Använd ett sådant kök som er verksam-
het oftast använder men nämn gärna andra sorter också och 
deras för- och nackdelar. Låt sedan grupperna tillaga sin mat. 
• Matlagningshygien (s. 108)
• Säkerhet kring kök (s. 109)
• Att laga mat på friluftskök (s. 109) 
• Sitt ner och ät (s. 115) 
• Disk och rengöring (s. 115)



LÄRA FRILUFTSLIV

25

LÄRA FRILUFTSLIV – ÄTA OCH RASTA 1

24



LÄRA FRILUFTSLIV – ÄTA OCH RASTA 1 LÄRA FRILUFTSLIV – ÄTA OCH RASTA 1

26 27

Varm genom lek och rörelse
• Rörelse och lekar 
Att leka en lek är bra av fler anledningar. Dels är det ett sätt
att bryta eventuella stillasittande, dels är det ett sätt att få
värme och energi till kroppen i och med att blodcirkulatio-
nen kommer igång. Men leken är också ett bra sätt att få in
läromoment om naturen, beroende på hur leken läggs upp,
och att få gruppen att lära känna varandra. Det kan vara
svårt att få vuxna och tonåringar att leka, så du som utbildare 
kommer troligen behöva vara mycket peppande och på
hugget i leken. 

Prata om lek och rörelse som ett sätt att hålla sig varm
Före eller efter leken är det bra att prata med deltagarna om
att rörelse och lekar med fart i är ett bra sätt för att få upp
värme i kroppen om det är kallt eller ruggigt. Det går också
lika bra att springa två varv runt lägerplatsen eller göra nå-
gon annan fysisk aktivitet för att uppnå samma effekt, men
det är roligare och mer socialt att leka en lek istället.

Hygien i naturen
• Hur går vi på toa i skogen? (s. 68)
• Hur håller vi en bra hygien? (s. 69)

Riva, packa ihop och lämna (s. 124)
• Spårlös färd
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Trädkull

Hitta en yta med träd som står så att det 
blir en öppen yta i mitten. Alla utom en ska 
ha ett träd och hålla en hand på det. Den 
som är utan träd är i mitten. Personerna som 
står vid träden skall utan att prata byta träd 
med varandra. Det gör man genom att söka 
ögonkontakt med en person och när man är 
överens byter de två personerna träd så fort 
som möjligt. Den som är i mitten skall när två 
personer byter träd försöka ta ett av de träd 
som personerna byter mellan. Den som blir 
utan träd hamnar i mitten. Flera personer kan 
byta träd samtidigt.
För att få in ett läromoment i leken kan man 
efter leken fråga vad det är för sorts träd man 
står vid, och säga någonting som är speciellt 
med det trädet. Fråga gärna deltagarna själva 
vad de vet för de vet säkert saker som du 
som utbildare inte vet. Det är bäst att göra 
det efter man lekt leken eftersom syftet 
framför allt är att komma igång och bli varm. 
Är man hängig och kall skulle det inte bli så 
stort fokus på lär momentet.

EXEMPEL PÅ TVÅ LEKAR
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Utterns revir (Pepparkaksgubbar)

Alla är uttrar. Uttrarna ställer sig två och två 
i armkrok i en ring. (När uttrarna sover håller 
de varandra i armen för att inte glida ifrån 
varandra i vattnet.) Två uttrar får börja med 
att jaga/bli jagad. Uttrar har egna revir och 
när det kommer in en utter i ett revir vill man 
jaga bort den och kulla den. Den jagade 
uttern kan ställa sig armkrok med ett 
utterpar. Om uttern krokar fast sig i den 
som står till vänster måste den som står till 
höger släppa och tvärt om. Nu blir det dock 
ombytta roller. (Uttern som har släppt blir ju 
lite arg för att det är en utter som har väckt 
den ur sömnen och är i reviret.) Därför börjar 
uttern som har släppt armkroken jaga uttern 
som jagade innan. Om uttern som jagar kullar 
den som jagas byts rollerna, så att den som 
jagade blir jagad och tvärt om.

Äta och 
rasta 2
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Äta och 
rasta 2

LÄRA 
FRILUFTSLIV
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ÄTA OCH RASTA 2
Tidsåtgång: 2.5 timmar

Förberedelser: Handla mat, se ut lämplig plats.

Material: Mat, ved, kastruller, köksredskap.

Innehåll: 
• Matlagning över öppen eld.
• Paus, mat och vätska.
• Hygien och hur den sköts i naturen.
• Hålla värmen.
• Slå upp tält. 
 

INTRODUKTION
Under den här aktiviteten lär vi oss att laga mat över öppen 
eld med hjälp av trefot och grytkrok. Vi samtalar även om 
vikten av att pausa, äta och dricka och vad som är lämplig 
friluftsmat. Vi lär oss också hur man kan sköta hygienen i 
naturen. Vidare får vi lära oss olika sätt att hålla värmen på 
och vi lär oss också att slå upp ett tält.  

GENOMFÖRANDE

Denna aktivitet genomförs utomhus på lämplig plats: en 
skogsdunge, en närliggande park eller annat grönområde. 
Det som behövs är en yta där gruppen kan samlas och laga 
mat över öppen eld och en plats att slå upp tält på. 

Aktiviteten består av att ta sig till en lämplig plats, surra 
trefot och ordna en grytkrok, laga en måltid över öppen 
eld, leka en lek eller två för att hålla värmen, sköta hygien 
(handtvätt, disk, toalettbesök). Under aktiviteten förs samtal 
kring vikten av att pausa, äta och dricka och vad som är 
lämplig friluftsmat. 
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CHECKLISTA

Uppsättning av tält/vindskydd (s. 84)
• Tältets/vindskyddets placering i relation till mark,
 vind och eldstad.
• Knopar – skotstek med ögla, tältlineknop och dubbelt
 halvslag.
• Beroende på hur tältet eller vindskyddet är organiserat
 kanske ni inte behöver gå igenom knoparna i samband  
 med det, men se då till att göra det i samband med surr- 
 ning av trefot och förklara hur de kan användas för till  
 exempel uppsättning av skydd/tält/vindskydd.
• Snöret runt pinne och sen ner i öljetten.
• Knyt in till exempel kottar i presenning.
• Sträckt så att det inte samlas vatten.

Surra trefot

Skotstek

Dubbelt halvslag

Skotstek med ögla

Tältlineknop

33
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Bygga eldstad (sid. 93)
• Eldstadens placering
• Skydda marken.
• En genomgång av hur en eldstad byggs är bra att koppla
 till allemansrättens “Inte störa – inte förstöra”.
• Samla sten.
• ”Att bygga eldstad är att lägga pussel utan givna bitar” 
 – börja stort och täta med mindre. 

Surra trefot och grytkrok
• Verktyg – hantering och säkerhet (s. 79)
• Fixa material (s. 98)
• Knopar – dubbelt halvslag, skotstek och tältlineknop (s. 83)
• Surrning (s. 98)

Surra trefot

Grytkrok

33
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Ved (s. 94)
• Verktygshantering – såg, yxa och kniv – säkerhet-
• Näver, tände, tändved, ved.
• Verktyg – hantering och säkerhet.
• Allt brinner – men olika bra och vid olika temperaturer.
• Sortera veden i storleksordning.
• Enligt allemansrätten är det tillåtet att plocka döda grenar  
 och kvistar för eldning, men större grenar och stockar ska  
 man låta vara av naturvårdssynpunkt. Se till att koppla  
 det till vedhanteringen.

Tända eld (sid. 96)
• Ha all ved förberedd.
• Från det lilla till det stora – näver till tände, tände till  
 tändved, tändved till ved.

Släck elden
• Låt elden brinna ut.
• Släck med vatten tills det inte ryker.
• Kyl av stenarna med vatten.

Elden behöver inte alltid släckas om ni är kvar i lägret och 
kan ha uppsikt, utan ofta räcker det med att bara låta den 
brinna ut. I samband med att ni ska lämna lägret eller riva 
det är det dock viktigt att ordentligt gå igenom hur elden 
släcks säkert.

Laga mat över öppen eld, ät mat och diska
• Maten är ingen paus – det är en del av friluftslivet

Det handlar till största delen om ett förhållningssätt. I vissa
friluftssammanhang blir maten bara ett onödigt ont som av-
brott i aktiviteten. Här vill vi förmedla en glädje och positiv 
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känsla kring mötet med naturen och därför är det viktigt 
att skapa känslan av att maten är en del av friluftslivet och 
vistelsen i naturen, och inte en paus från det.

•  Planera matlagningen. Vad tar tid? Börja med maten  
 innan hungern kommer!
•  Engagera hela gruppen och betona vikten av ansvarsför- 
 delning. För att alla ska ha någonting att göra och ta del  
 av momenten är det viktigt att engagera hela gruppen i  
 matlagningen. Det är också bra att ha en ansvarsfördel- 
 ning, där till exempel en person är ansvarig för grytorna  
 och andra för att hacka mat osv.
•  Matlagningshygien (s. 108)
•  Säkerhet (s. 119)
•  Redskap för matlagning – grytor, stekpannor, hajkbrickor,  
 köksredskap
•  Sitt ner och ät (s. 115)
•  Diskning och rengöring (s. 115)

Hygien i naturen
•  Hur går vi på toa i skogen? (sid. 68)
•  Hur håller vi en bra hygien? (sid. 69)

Lägerliv och 
övernattning
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LÄGERLIV OCH 
ÖVERNATTNING
Tidsåtgång: 10 timmar inklusive sömn.

Förberedelser: Se ut lämplig plats, handla mat och ved, 
se över att den nödvändiga utrustningen finns.

Material: Se utrustningslistorna under kapitlet Kläder, 
utrustning, packa.

Innehåll: 
• Hur bör ett läger organiseras?
• Vad behövs för ett fungerande läger?
• Hur gör jag för att få en bra sömn?
  

INTRODUKTION
Under den här aktiviteten lär vi oss att bygga och organisera 
ett läger. Vi lär oss att slå upp ett vindskydd, hur en eld 
tänds och sköts om, vilken utrustning som behövs och hur 
verktyg sköts. Vi får också lära oss hur vi håller värmen un-
der natten med sovsäck och liggunderlag och vi får förståelse 
för vikten av att göra klart förberedelser medan det är ljust. 
Vi lär oss också att tillämpa principen ”spårlös färd”. 

GENOMFÖRANDE

Detta lite längre pass genomförs med fördel i ett lämpligt 
skogsområde, det bör finnas goda möjligheter att bygga 
ett bra läger som uppfyller kraven (se nedan) på en bra 
lägerplats.  
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CHECKLISTA

Organisation i lägret (sid. 75)
• Vad ska vi förvara var och varför? Skydd, eldstad och  
 köksavdelning, toaskogen, ”vedbacken”, vedhögen, 
 matavfall.
• Se till att alla vet var allt finns och att alla kan ordningen.
 Viktigt att ha ordning inför att det blir mörkt. Hur lägret  
 kan organiseras kan ni antingen ta upp i samband med  
 att ni valt ut platsen, som ett led i att bestämma om ni 
 ska vara där eller inte, eller så tar ni det när ni ska resa  
 läger. Förklara för deltagarna vad som är viktigt att tänka  
 på när lägret organiseras och låt dem vara involverade i vad  
 ni har var. Låt deltagarna själva reflektera och avgöra hur  
 de ska lösa det och stötta och vägled vid behov.

Varm vid elden (sid. 65)
• Varm runt elden
• Varm på ryggen
• Ta på något när du lämnar elden. Elden värmer från ett  
 håll och värmer inte hela kroppen. Därför är det bra att  
 tipsa deltagarna att hänga över sig en tröja eller liknande.  
 Dela gärna med dig av dina egna tips och när du själv gör  
 något för att hålla dig varm runt elden, säg då vad det är  
 du gör. Detta är ett ganska kort pass som passar absolut  
 bäst att ta när ni sitter runt elden på kvällen.

Torr vid elden (sid. 65)
• Torka sig själv. För att torka sig själv är det viktigt att inte  
 stå för nära elden. Om våra kläder är blöta kyler de ned  
 men när de torkar kan de bli så varma att de bränns och  
 om vi står vid elden med blöta regnkläder riskerar ånga  
 att pressas in genom dem och vi blir blöta trots regn-
 kläderna.
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• Torka utrustning. Om något behöver torkas vid elden  
 under övernattningen, prata om det då, annars får ni ta  
 det när det passar. Det viktigaste är att deltagarna förstår  
 att de behöver hålla uppsikt över utrustningen, och att den  
 hellre torkas på långt avstånd under längre tid än för nära.

Varm i sovsäcken
• Val av sovsäck (s. 27)
 Deltagarna behöver innan övernattningen veta vad de ska  
 tänka på när de tar med sig en sovsäck ut i skogen.
• Klädd i sovsäck – mössa och torra strumpor (s. 27)
 Förklara och visa gärna på dig själv hur du är klädd eller  
 brukar tänka för att hålla dig varm i sovsäcken.

Lägerplatsen (sid. 73)
• Krav på platsen – vind, vatten, ved, sten (VVVS), torr,  
 lite upphöjt och gärna fin (Involvera deltagarna i att leta  
 rätt på en bra plats, oavsett om du sett ut en i förväg eller  
 inte. Ofta hittar deltagarna väldigt bra platser. När ni  
 hittat en plats är det bra att repetera kraven så att ni kan  
 se att den valda platsen uppfyller alla dessa).
• Platsens betydelse för lägerlivet – vikten av att trivas, i  
 lägret gör du allt.
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Övernattning (sid. 75)
•  Förberedelser i lägret
•  Personliga förberedelser. Se till att göra förberedelserna  
 inför natten medan det är ljust. Gå igenom olika tips och  
 tricks som kan vara br att tänka på.
•  Val av sovsäck och liggunderlag (s. 27)
•  Klädd i sovsäcken
•  Hålla sig varm över natten
•  Ordning på kläder och packning
•  Ligg i vindskyddet/tältet, undvik att röra tältduken

Det mesta kring att övernatta utomhus handlar om 
förberedelser och att få deltagarna att känna sig trygga och 
lugna inför natten. Ordning brukar vara det viktigaste; om 
deltagarna vet var de kan hitta en förstärkningströja eller 
inte riskerar att snubbla på något i lägret så brukar det mesta 
lösa sig.

Riv läger, packa ihop och lämna lägerplatsen (s. 125)
Spårlös färd – det skall inte synas att ni varit där. Ta med 
skräpet, lägg tillbaka stenarna där ni tog dem, lägg in veden, 
huggspån och trefoten i skogen. Ta bort eventuell aska 
och täck över med löv, barr eller gräs. Platsen skall vara 
lika fin som när ni kom, om inte finare. Att lära ut spårlös 
färd handlar dels om att lära ut ett förhållningssätt, men 
framförallt om att lära ut allemansrätten. “Inte störa – inte 
förstöra” är grundregeln i allemansrätten. Genom att lämna 
en plats finare än när vi själv kom till den, och utan spår av 
att någon varit där, är det större sannolikhet att någon som 
kommer efter inte heller lämnar spår eller skräp efter sig.

Säker
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SÄKER
Tidsåtgång: 2 timmar 

Förberedelser: Välj lämplig plats, ta fram det material som 
behövs. 

Material: Första förbandslådor/väskor, första förband som 
kan användas att öva med.

Innehåll: 
• Kunskap om att förebygga olyckor i samband med 
 friluftsliv.
• Kunskap om vad som bör göras om en olycka sker.
• Kunskap om de vanligaste skadorna vid friluftsliv och hur  
 de kan behandlas. 
  

INTRODUKTION
Under den här aktiviteten får deltagarna lära sig om hur 
olyckor kan förebyggas, vilka åtgärder som bör vidtas om en 
olycka sker och vilka de vanligaste skadorna är vid friluftsak-
tiviteter och hur dessa skador kan behandlas på plats.

Det som ska förmedlas är att friluftsliv är tryggt och säkert när:
• man tar det lugnt, tänker igenom vad som ska göras och  
 hur det ska göras
• anpassar aktiviteten efter sin förmåga
• anpassar aktiviteten efter de yttre omständigheterna (till  
 exempel regn, kyla, värme och så vidare). 

Passet om första hjälpen är inte tänkt som en första 
hjälpen-utbildning, utan en introduktion till de vanligaste 
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skadorna, hur de kan förebyggas och behandlas och vilken 
sjukvårdsutrustning som bör tas med ut i naturen. Denna 
aktivitet handlar också primärt om att upplysa om vad det 
finns för hjälp och stöd att få om olyckan är framme, och 
hur var och en bör agera. Gå igenom vad som händer när 
man ringer SOS, och förtydliga att det är sällan som SOS 
eller 1177 Vårdguiden behöver kontaktas.

Rekommendera gärna deltagarna att gå en utbildning i 
Första hjälpen och LABC hos till exempel Röda korset.

GENOMFÖRANDE

Aktiviteten kan utföras både inomhus och utomhus. Börja 
med delen ”förebygga olyckor” och gå sen vidare till ”Om 
olyckan är framme”. Låt deltagarna lägga tryckförband, 
linda en handled/fotled och gå igenom materialet i sjuk-
vårdsväskan.

CHECKLISTA

Förebygga olyckor (s. 117)  
• Färd efter förmåga – anpassa aktiviteten efter gruppen
• Från det nära och kända till det fjärran och okända
• Att färdas i naturen
• ”Vad händer om”-principen – vad kan inträffa på platsen
 och i samband med de aktiviteterna som utförs?
• Rytm
• Förbered och gör praktiska saker när det är ljust. När det  
 är mörkt är det svårt att se vad vi gör och 
 olycksrisken ökar betydligt.
• Behåll lugnet
• Mobiltelefon – komplement ej 
 ersättning av kunskap

VÄTSKE-
ERSÄTTNING

1 l vatten
6 tsk strösocker

½ tsk salt
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Scenario

Vad händer om 
jag står så här 
när jag hugger?

Det är många 
hala rötter på 
stigen framför oss.

Det trycker på en 
punkt på foten i 
vandrarkängan.

Gassande sol. Vad
händer om jag inte
dricker tillräckligt?

Vad kan hända?

Du kan hugga dig 
i benet.

Någon i gruppen 
kan halka och 
stuka foten.

Det finns stor risk 
att du får ett 
skavsår där.

Du kan få vätske-
brist.

Vad gör jag?

Ändra benställning.

Hjälp varandra med stöd 
och sakta ned farten.

Stanna, tejpa eller
plåstra foten, byt
strumpor.

Drick innan du blir för 
varm, speciellt om du är 
fysiskt aktiv. Drick ofta.

”VAD HÄNDER OM” – PRINCIPEN
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Om olyckan är framme
• Första hjälpen (s. 121)
• SOS och 1177 Vårdguiden (s. 120)

Första hjälpen vid en olycka

1. Vad har hänt? Bedöm hur allvarlig situationen är.

2. Ring 112 så fort som möjligt. Slå på högtalaren på din  
 telefon så kan du fortsätta att berätta och lyssna på larm - 
 operatören när du ger första hjälpen.

3. Varna andra. Förhindra ytterligare olyckor genom att  
 varna andra, rädda dem som är i livsfara och förhindra  
 andra risker. Tänk på din egen säkerhet.

4. Ge första hjälpen:
 • Andning. Säkerställ andning så att den skadade kan  
  andas fritt.
 •  Blödning. Stilla blödningar. Håll den skadade kropps-
  delen i högläge.
 • Chock. Lägg den skadade i ställning som lämpar sig  
  med symptomen och håll personen varm. Prata lugnande
  och lämna inte personen.

Vårdguiden 1177 hjälper dig
Dygnet runt kan du få råd om egenvård genom 
att ringa 1177 eller söka på www.1177.se där 
du enkelt kan söka på en åkomma.

Allemans-
rätten
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ALLEMANSRÄTTEN
Tidsåtgång: 1 timme 

Förberedelser: beställ informationsmaterialet ”Allemans-
rätten – en unik möjlighet” till deltagarna och ladda ner 
eller beställ ”Allemansrätten – en vägledning” från natur-
vårdsverket.se. Läs på om Allemansrätten.

Material: Se ovan

Innehåll: 
• Kunskap om vad allemansrätten betyder.
• Begreppet ”inte störa – inte förstöra”.
• Kunskap om var vi får vara och vad vi får göra i svensk  
 natur.
 

INTRODUKTION
Denna aktivitet ger ökad kunskap om vad allemansrätten 
är för något och vad allemansrätten betyder för vår vistelse 
i naturen. Det handlar om var vi får vistas och bo, och hur 
vi får röra oss i naturen. Kunskaperna om allemansrätten 
kan variera hos deltagarna men det är viktigt att gå igenom 
allemansrätten ordentligt eftersom den utgör grunden för 
friluftslivet i Sverige.

GENOMFÖRANDE

Aktiviteten kan genomföras utomhus eller inomhus. Samla 
deltagarna och gå igenom innehållet utifrån checklistan och 
med stöd av boken Leva friluftsliv (s. 46 och framåt).
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CHECKLISTA

• Rätt att få vistas i naturen ger skyldighet att vara rädd om  
 och ta hand om naturen: ”Inte störa – inte förstöra”.
• Inskriven i lagen men ingen lag – lagar reglerar allemans 
 rätten.
• Var får vi vara? Respektera hemfriden, skyddsområden,  
 odlingar och plantage. 
 Skog, vatten, vägar, hagar
• Vad får vi göra, var och när? 
 Bo, elda, plocka vilda bär och växter, gå iland på öar, ha  
 med djur.
• Ta med skräp. 

      LÄS MER

På naturvårdsverket.se finns mer informativt material att ta 
hjälp av. 


