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Gillar du att vara ute i naturen? Eller förstår du 

dig inte på den? Hur du än känner är den här 

boken till för att göra det roligare och lättare  

för dig att vara i naturen. 

      Följ med på några turer i skogen, lär dig 

mer om hur du hittar och vilka regler som gäller. 

Och få tips på roliga saker att hitta på i skogen. 

      Lätta friluftsboken junior är en lättläst 

och praktisk guide om friluftsliv som vill inspirera 

till att ge sig ut i naturen.

Bengt Fredrikson och Andreas Palmaer är 

författare och har skrivit många böcker tillsammans. 

Karin Ulin är illustratör och grafisk designer och 

driver frilansstudion Underlandet Design.
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FÖLJ MED  
TILL NATUREN!

I Sverige har vi massor av natur. Det finns ängar, 

berg, stränder, parker och fjäll. Men mest av allt 

finns det skog. Nästan hela Sverige är täckt av skog. 

Gillar du att vara ute i naturen? Har du aldrig 

provat? Eller förstår du dig inte på den? 

Hur du än känner vill den här boken göra det 

roligare och lättare att vara i naturen. I boken får du 

följa med på några turer i skogen. Du får tips om vad 

du kan göra och hur du lär dig mer om djur och växter. 
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NATUREN SOM MEDICIN
Det är nyttigt att vara i naturen. 
Vi blir friskare och starkare. 
Vissa människor som är sjuka 
kan må bättre av att gå ut i 
naturen. Ibland är det bättre än 
medicin. Ljuden, dofterna och 
lugnet i skogen får oss att må bra. 
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HAREN OCH RÄVEN
Tänk dig att det är en vanlig kväll. Du går ner till 

en park för att undersöka om det finns djur där. Du 

gömmer dig bakom ett stort träd. Det är alldeles tyst 

och tomt. 

Efter en stund hoppar en hare fram. Plötsligt rycker 

den till och försvinner i full fart in i det höga gräset. 

På andra sidan gräsmattan tassar en räv försiktigt 

fram.

Naturen finns överallt. Också i en park mitt i en stad. 

En del rävar trivs i städerna. När mörkret kommer 

ger sig räven ut på jakt. Helst sätter den sig högt upp, 

då kan den upptäcka bytet tidigt. Sedan smyger den 

försiktigt fram. Den sista biten rusar räven för att 

överraska. 

I städerna äter räven gärna råttor. Det finns tusen-

tals råttor där som gör stora skador på hus och kan 

sprida sjukdomar. Då är det tur att rävarna äter råttor, 

trots att det händer att de fångar någon katt när de 

ändå håller på.
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TA MED EN VUXEN
Ibland är det bra och viktigt att ta med en vuxen 
när du går ut i naturen. 

Det gäller till exempel:
• om du går ut sent på kvällen
• om du ska övernatta i skogen
•  om du gör upp eld eller lagar varm mat
• om du använder kniv.
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SVARTA SKUGGOR
En härlig tid att gå ut i skogen är på våren eller 

sommaren. Vädret är ofta skönt och det kryllar av liv. 

Fåglarna sjunger, träden får löv och blommorna växer 

ur jorden. 

I de flesta skogar nära städerna är det enkelt att 

hitta. Följ bara stigar eller vägar.  

Enklast är att bara vara ute över dagen. Gå ut på 

morgonen och kom hem på eftermiddagen. Då behöver 

du inte planera så noga. 

Men du kan också gå ut på kvällen eller tidigt på 

morgonen. Då är det störst chans att se vilda djur.  

PACKA RÄTT
Packa i en ryggsäck och ta inte 
med onödiga saker. Turen blir 
roligare om du inte bär för mycket.

Om du ska gå långt med tung 
packning är det viktigt att du 
packar rätt. Tunga saker ska vara 
nära kroppen och ganska högt 
upp i packningen. Men inte så 
högt att du får dålig balans.
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Det här kan du behöva på en kortare tur:

en flaska vatten

varm tröja

mat och dricka

kikare

skor som du är van vid och som 

passar terrängen och vädret

regnkläder

sittunderlag
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Sommarkväll. Solen är på väg ner när du ger dig ut i 

skogen. Allt känns annorlunda mot på dagen. Färgerna 

är bleka, skuggorna längre och vinden svagare. 

Du sätter dig på stenen vid den stora björken nere 

vid ängen. Stenen är fortfarande varm av solen. Några 

grenar svajar till i skogen på andra sidan ängen. Är det 

någon där? 

Tyst plockar du fram kikaren och spanar över ängen. 

Först ser du bara ett par öron, sedan hoppar plötsligt 

ett rådjur fram. Rådjuret har hört något och snart ser 

du vad det är. 
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Vildsvinen blir fler och fler i Sverige. De finns i de 

södra och mellersta delarna av landet. 

På dagarna gömmer sig vildsvinen inne i skogarna. 

På kvällarna kommer de fram för att leta mat. De går 

helst i grupper och ser otäcka ut. Men vildsvinen är 

rädda för människor så det är sällan någon fara.  

En flock vildsvin kommer ut ur skogen, säkert åtta 

stycken. De små kultingarna är söta men den stora 

svarta galten vill du knappast komma nära. Den verkar 

ju livsfarlig. 
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Du sitter kvar på stenen vid ängen. Vildsvinen och 

rådjuret har stuckit. Det börjar bli mörkare och du 

fryser lite. Du vänder huvudet mot himlen. Först ser du 

bara en, sedan kommer en till. Fladdermössen susar 

förbi som tysta svarta skuggor, snabba som pilar. 
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DRACULAS SLÄKTINGAR
Fladdermössen vilar på dagen. Då hänger de upp 
och ner. I skymningen flyger de ut för att leta efter 
mat. Med hjälp av en sorts inbyggd radar hittar de 
insekter och annan mat när det är mörkt. De kan 
fånga 1 000 myggor på en timme.

Fladdermöss påminner om vampyrer som Dracula. 
Och det finns fladdermöss som suger blod, precis 
som vampyrerna. Men de finns inte i Sverige och 
suger inte blod från människor.

Fladdermöss finns i många städer och gillar att  
bo i kyrkor. 
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