
FRILUFTSDAG ÅK 7 
 

Torsdag 24 oktober 
 

12A/12B/12C (63 elever) 
 

 
Vad? 
Ni ska tillsammans med eleverna i Åk 7 utöva friluftsliv under en heldag. Eleverna 
kommer att vandra runt mellan sex olika stationer som är uppsatta i Fresta. Eleverna 
kommer att behöva delas in i grupper och det är alla mentorer i Åk 7 och 9 som är 
ansvariga för dem under dagen. De som har hand om de olika grupperna är: 
 

- Grupp 1 – Christina 
- Grupp 2 – Tommie 
- Grupp 3 – Märta 
- Grupp 4 – Kalle 
- Grupp 5 – Barbara 

 
 
Schema för de olika aktiviteterna hittar ni längre ner i häftet. Jonas Bachér är 
ansvarig för att göra upp eld inför grillning av korv till lunch. Det finns en eldstad i 
Fresta som är tänkt att tjäna som grill.  
 
Lärare som är ansvariga för de olika stationerna är: 
 

- Station 1 – Jan 
- Station 2 – Birgitta 
- Station 3 – Pirjo  
- Station 4 – Ann-Sofi 
- Station 5 – Sandra 

  
 
Stationsbeskrivning finner ni i häftet, tänk på att det är fem olika grupper som 
kommer att besöka er. 
 
Jonas Bachér kommer att vara på plats i Fresta hela dagen och finns tillgänglig för att 
hjälpa till vid de olika stationerna och med grupperna.  
 
Varje grupp är på stationen i 30 minuter inklusive förflyttning till nästa station. Det är 
upp till stationsledarna att ha kolla på klockan och se till att eleverna förflyttar sig.  
 
När dagen är slut och alla grupper har varit vid samtliga stationer vandrar ni 
gemensamt tillbaka till skolan, där dagen sedan är slut för eleverna. Ni som är 
ansvariga för de olika stationerna ser till att ert material kommer tillbaka till skolan 
igen.  
 



 
 
Samling 
Eleverna samlas kl. 08.45 i skolan enligt följande: 
 

- 12A – A15 
- 12B – A16 
- 12C – A13 

 
Under samlingen ropar ni upp eleverna och går snabbt igenom vad som väntar under 
dagen. Kontrollera även att eleverna har tillräckligt med kläder på sig. Därefter 
vandrar ni gemensamt till Fresta. Om du inte hittar är det lämpligt att gå tillsammans 
med en annan grupp som hittar.  
 
 
Schema 
Tidsschemat för dagen är: 
 
Aktivitet 1 – kl. 09.30 – 10.00 
 
Aktivitet 2 – kl. 10.00 – 10.30 
 
Aktivitet 3 – kl. 10.30 – 11.00 
 
Lunch: Grillning sker i Fresta 
 
Aktivitet 4 – kl. 11.45 – 12.15 
 
Aktivitet 5 – kl. 12.15 – 12.45 
 
 
 
 
Schemat för de olika grupperna är: 
 
Grupp 1 – Station 2, 3, 4, 5, 1 
 
Grupp 2 – Station 3, 4, 5, 1, 2 
 
Grupp 3 – Station 1, 2, 3, 4, 5 
 
Grupp 4 – Station 5, 1, 2, 3, 4 
 
Grupp 5 – Station 4, 5, 1, 2, 3 
 
 
 
 
 
 



 
Stationsbeskrivningar 
 
STATION 1: STORMKÖK – Jan 
Här ska eleverna arbeta två och två, det finns tio stormkök, så det kan bli så att 
någon grupp blir tre. De ska först sätta upp sitt stormkök, sedan ska de få t-etanol av 
läraren och koka upp vatten, vill de kan de få dricka te. När de hällt ut vattnet ska de 
sätta ihop köken igen. 
 
 
STATION 2: VINDSKYDD – Birgitta 
Gruppen ska delas in i 5 delar, de får en presenning, fyra band och med hjälp av 
detta ska de tillsammans göra upp ett vindskydd. När de är klara ska de visa upp det 
för ansvariga lärare, för att sedan plocka ner det och ge tillbaka materialet ordentligt 
och snyggt ansvarig för stationen. 
 
 
STATION 3: SÄTTA UPP TÄLT – Pirjo 
Här ska eleverna arbeta tillsammans i grupper om 4 elever/grupp. Tillsammans ska 
man sätta upp ett tält. Ni kollar att det är rätt uppsatt, sen är det bara att plocka ihop 
det ordentlig och snyggt i påsen igen. 
 
 
STATION 4: GÖRA UPP ELD – Ann-Sofi 
På den här stationen ska man arbeta tillsammans 3 elever/grupp. Varje grupp får ett 
tändstål och lite tidningspapper som de ska försöka göra upp eld med. 
 
 
 
STATION 6: TIPSPROMENAD – Sandra 
Dela in eleverna parvis. De ska därefter gå den korta tipspromenad som du har satt 
upp i skogen runt omkring lägerelden. Tipspromenaden handlar om allemansrätt. När 
de har gått tipspromenaden samlar du in alla svarslappar, delar ut dem slumpmässigt 
igen så att de rättar varandras och så går ni tillsammans igenom de rätta svaren, om 
ni hinner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Reserv uppgift vid dåligt väder för station 4 – Göra upp eld 

 

HÄMTA DIKT 
 

”Hämta något som är mjukt och grått 
och något som är väldigt smått. 
En sten som liknar en bil 
och en pinne som är 9999 och en halv meter 
kortare än en mil. 
Något som kryper och något som är rött 
och kanske ett bär som smakar sött. 
 
Hitta en pinne som är en meter 
och saker i naturen som börjar på första bokstaven 
i namnet som ni heter. 
En sak från naturen som är ful 
och en som är vackert gul. 
 
Hämta något som liknar en triangel 
och fortsätt med att leta efter formen 
av en rektangel. 
Något som har en kvadratisk form 
och något från naturen som kan 
liknas vid en orm. 
 
Först ska ni fixa fram någonting blått 
sedan något som du tror varit vått. 
Något som är kallt och hårt 
och något som är alldeles torrt 
Något som du tror är äldre än du 
och något som du tror är yngre än du 
Något som rimmar på glad 
och något som man kan hitta i en stad” 
 


