
 
Genomförande plan ”Svenska i Naturen” 
 

Deltagare  
Lennart Persson, Olle och Bodil, Jens och Inger Rinman, Gunni Nilsson, Gunnel Gustafsson, Jan-Erik 
och Karin Fors, Åke och Kerstin Kinnander 

Allmänt 
Ett projekt ”Friluftslivets år” som Svenskt Friluftsliv driver under 2021 har beviljat oss, tillsammans 
med Studiefrämjandet i Östergötland och SFI i Finspång, ett anslag för att genomföra ”Svenska 
Naturen”. Detta bygger på vårt lyckade integrationsprojekt ”Meningsfull väntan” för nyanlända 
ungdomar som vi bedrev tillsammans med Bergska Gymnasiet under 2017 och 2018. 

Svenska i Naturen innebär att SFIs elever kommer till Lunddalen i två grupper om 20 -25 elever, 4 
tillfällen var om tre timmar, där vi ger dem en inblick i den svenska naturen och vår verksamhet i 
Lunddalen. Tanken är att SFI eleverna skall under lättsamma former få höra och tala svenska i en ny 
miljö som förhoppningsvis kan verka stimulerande för deras svenska. 

Vid varje tillfälle delas SFI eleverna in 4 grupper om 4 till 7 elever i varje. Varje grupp får en guide som 
leder dem genom dagens aktiviteter, och förhoppningsvis kan få igång dialog om vår verksamhet, 
väder, vind, stationerna eller vad som helst under guidningarna. 

SFI deltar alltid med minst en ansvarig lärare och svara för alla försäkringsfrågor, kläder och skor som 
lämpar sig för kortare skogspromenad i alla väder. 

Studiefrämjandet svara för administration, delar ut sittunderlag och sköter transporterna (deltar 
med någon personal?). 

Vid varje tillfälle anordnas eventuellt någon typ av utställning av friluftsutrustning: stormkök, 
muurikka, tält, sovsäckar, kajaker, kanoter, skridskor, ryggsäckar, ispikar, isdubbar, flytvästar mm 
(kan bli rörigt, beslut senare/per gång). Eventuellt kan vindskydd, Karins källa, bryggor, elljus, 
spårmärkning mm ingå i stationsrundorna eller om någon grupp får tid över. 

Organisering 
Eldnings och grillansvarig: Jan-Erik 

Menygruppen: Gunni, Gunnel, Karin, Kerstin,  

Guider: Kerstin, Inger, Karin, Gunnel, Lennart, Åke, Jens, Jan-Erik, Bodil, Olle (1 - 2 per grupp) 

Lärare: Kerstin har ansvar för tre stationer, Karin tre, Inger, Jens, Åke, Jan-Erik, Bodil och Olle var sin. 
Se nedan. 

Tillfällena  
Tisdag och torsdag vecka 38, 39, 40 och 41 (summa 8 tillfällen). Varje gång startar bussen från skolan 
kl 12:30 och återvänder hem 15:15. 



Tillfälle 1 Allemansrätten 
12:30 Bussresa till Lunddalen, gemensam samling, introduktion och presentation, Åke 
13:00 Allemansrätten, Jens 
13:30 Indelning i grupper med guide för tipspromenad 800 m slingan, 12 frågor 
14:30 Återsamling, grillning, genomgång av svaren, egen rättning, inga priser 
15:15 Återfärd 
 

Preliminär meny: Kycklingkorv, korvbröd, pinnbröd, choklad, kaffe, dricka (menygruppen, som också 
kan samla in förslag på lämplig matsäck från eleverna) 

Tillfälle2 
12:30 Bussresa till Lunddalen, introduktion, indelning i grupper med guider 
13:00 Grupper med guider går till var sin station och roterar sen medsols så att alla fyra stationer 
besöks 

Station 1: Bär i skogen, Kerstin 

Station 2: Svampar, Karin 

Station 3: Mossor och lavar, Bodil 

Station 4: Ätliga växter, Olle 

14:30 Återsamling med matsäck som tillverkas och äts på plats av eleverna under guidning 
(menygruppen, som också samlar in förslag på lämplig matsäck från eleverna) 

15:15 Återresa 

Tillfälle 3 
12:30 Bussresa till Lunddalen, introduktion, indelning i grupper med guider  
13:00 Grupper med guider går till var sin station och roterar sen medsols så att alla fyra stationer 
besöks 

Station 1) Lövträd, Karin 
Station 2) Barrträd, Inger 
Station 3) Landskapstyper i Sverige med karta, Åke 
Station 4) Begrepp i naturen, åar älvar, bäckar, Kerstin 

14:30 Återsamling med matsäck som tillverkas och äts på plats av eleverna under guidning 
(menygruppen) 

15:15 Återresa 

Tillfälle 4 
12:30 Bussresa till Lunddalen, introduktion, indelning i grupper med guider  
13:00 Grupper med guider går till var sin station och roterar sen medsols så att alla fyra stationer 
besöks 

Station 1) Rovdjur, Karin 
Station 2) Fiskar, Jens 
Station 3) Övriga däggdjur, Jan-Erik 



Station 4) Fåglar, insekter(?), Kerstin 

14:30 Återsamling med matsäck som tillverkas och äts på plats av eleverna under guidning 
(menygruppen) 

15:15 Återresa 

Övrigt 
Brasa varje gång, Jan-Erik 

Ytterligare ett planeringsmöte under v 35 eller v 36 
Menygruppen träffas före Ölandsresan (Gunni kallar).  

Varje station har åskådningsmaterial i form av bilder, växter, päls, kranier, spåravtryck…….. Varje 
stationsansvarig svara själv för sitt innehåll och skall naturligtvis enbart vara sådant som personen 
gärna vill prata om. 

Stationernas läge bestäms om inte förr så efter första tillfället. Preliminärt ungefär som för 
integrationsprojektet. 

Var och en förbereder sig med detta protokoll som underlag (tips: Wikipedia, jägare i 
bekantskapskretsen, Naturskyddsföreningen. Stäm vid behov av läget med Åke. 

Åke och Jens kan skriva ut om man saknar färgskrivare, Jens kan plasta bilder.  

 

 


