Tips på aktiviteter
Om man någon gång tycker att man får slut på idéer på vad man kan göra med
skolbarn på sitt museum finns det gott om hjälp att få igång inspirationen igen.
Det första och viktigaste man måste ha klart för sig är svaren på frågan:

Vad är det vi vill visa och berätta om?
När man vet det är det lättare att komma på hur man ska göra det och det är då man
kan välja bland olika aktiviteter och välja det som passar en själv och museet bäst.
Det finns många böcker som ger förslag på olika aktiviteter och de är ofta anpassade
till skolans styrdokument. Sök på biblioteket eller på nätet.
Det finns också flera utbildningar på olika nivåer som man kan ta hjälp av. Studenter
behöver ofta göra några bra exempel under sin studietid och kanske vill de göra sitt
exempel hos er. Utomhuspedagogik är ett ”nyare” begrepp i Sverige, och definitionen
brukar vara att man lär sig något på annan plats än i klassrummet. Det måste alltså
inte vara på ett friluftsmuseum i naturen för att utomhuspedagogik ska vara
användbart.
Här följer en lista utan ordning







Inspireras av andra arbetslivsmuseum och hör hur de har gjort
Leta böcker på biblioteket
Skolverket.se
Friluftsfrämjandet (har många bra skrifter för upptäckter i naturen)
Scoutförbunden (har många förslag på lekar och aktiviteter i naturen)
Lektion.se (en sida för lärare där de delar med sig av sina bästa tips, man
behöver skaffa sig ett login)
 Utomhus.nu (en bokhandel på nätet som har böcker om att lära ute)
 SLU (Sveriges Lantbruks Universitet) har en sida som heter Centrum för
naturvägledning, CNV, där man bl.a. kan hitta utbildningar inom området och
där du kanske kan få hjälp. Sidan innehåller mycket mer som kan vara roligt
och intressant att ta del av.
 Norge har jobbat mycket med att lära ute och deras motsvarighet till
Friluftsfrämjandet har tagit fram en serie pärmar med aktiviteter i olika ämnen
anpassade till skolans mål i olika årskurser. (Friluftsrådenens landsforbund,
Laering i friluft)
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