
 

Alla barns rätt till skrubbsår A20, B20 Ute är inne 2015 
 

Utgångspunkt 
Workshopens utgångspunkt var uppsatsen ledaren skrivit i utomhuspedagogik. Uppsatsen 
handlat om barns, oavsett svårigheter, rätt till lek i utomhusmiljö. För att sammanfatta: Det 
sociala samspelet börjar i sandlådan och tillgängligheten dit och däri får konsekvenser fysiskt 
och psykiskt, både under barn-, ungdom- och vuxenlivet. För barn med 
funktionsnedsättningar och deras hälsa blir det därför mycket viktigt att kunna delta i 
sandlådan och i utemiljön. 

 

Arbetssätt 
Två arbetssätt presenterades för att skapa förståelse och insikt i hur en utemiljö kan upplevas. 
Ett inifrånperspektiv där deltagarna själva fick pröva att köra rullstol och fingerad optik 
(manipulerade glasögon). Utifrånperspektivet representerades av en checklista för åtgärder i 
miljön. Med hjälp av checklistans trubbighet kan konkreta svårigheter i utemiljön bli tydliga 
och påvisa utanförskap för barn med funktionsnedsättningar. Denna trubbighet kan även vara 
en ingång i att kunna samtala kring hur att skapa flexibla, dynamiska och genomtänka 
utemiljöer. Som t ex bänkar som möjliggör delaktighet  vuxenvärlden har tänkt och skapat 
miljöer för att medverkan kan ske. 

  

 



 

Sammanfattning 
Forskning påtalar att utförarna (t ex beställare/planerare) och utövarna (barn) ofta inte har 
samma utgångspunker, d v s hur och på vilket sätt utemiljön ska användas. Slutsatsen är att 
det blir viktigt att vuxna med beslutademakt över barns lekområden har förståelse och 
kunskap för att möjliggöra utemiljöer utifrån barnens önskningar, utveckling och sätt att leka. 
En fråga att börja med är: Vem för barnens talan?  

 

Uppsatsen: ALLA barns rätt till SKRUBBSÅR finns att hämta på 
http://www.uppsatser.se/om/alla+barns+r%C3%A4tt+till+skrubbs%C3%A5r/ (21/9 2015) 

Checklistan finns i boken: Mer åt fler på lekplatsen. Bra lekplats för barn med 
funktionshinder blir bättre lekplats för alla. Utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, 
2006. Finns att köpa/ladda ner på: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/mer-at-fler-pa-lekplatsen-
bra-lekplats-for-barn-med-funktionshinder-blir-battre-lekplats-for-alla.html (21/9 2015) 

 
Din Workshops rubrik: 
ALLA barns rätt till SKRUBBSÅR 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 

Kicki Karlsson 
Utomhuspedagog, egen företagare 
Mina specialintressen är att arbeta bland barn och lekmiljöer utomhus, specifikt barn med 
funktionsnedsättningar. 

Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
 
Mailadress: skrubbsar@telia.com 

Telefon: 070/57 60 654 

 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 

http://www.uppsatser.se/om/alla+barns+r%C3%A4tt+till+skrubbs%C3%A5r/
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/mer-at-fler-pa-lekplatsen
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Allemansrätten på ett lekfullt sätt C17 Ute är inne 
 

 

 Allemansrätten- Inte störa, inte förstöra. 

 Historia allemansrätten. Hur länge har allemansrätten funnits? Var kommer den 
ifrån? 

 Var finns allemansrätten? Sverige, Norge, Finland, Island och delar av Sko land. 

 Diskussion- Vad får man göra? Vad får man inte göra? Barn brukar oftast vara väldigt 
duktiga på saker man inte får göra.  

 Charader: Kort med instruktion och ledtrådar. Spela upp en charad och låt publiken 
gissa. Beskriv och diskutera vad som ses och görs. Spinn vidare på reflektioner. 

 Rita, gissa och beskriv: Deltagarna fick vars sin bild att koppla till allemansrätten som 
de sedan gjorde en målning av på griffeltavla. När alla målat klart diskuterades 
bilderna  
 
Hur länge får man tälta på en plats i naturen? 
Får hundar gå lösa? När får de inte göra det? 
Får man lägga till vid privat brygga? 
Varför ska man inte elda på berg, stenar? 
Vad får man plocka i naturen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Din Workshops rubrik: 
Allemansrätten på ett lekfullt vis 
 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Anders Larsson, Skogssällskapet    

 
 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
 
Skogssällskapet 
Anders Larsson 
Snickaregaten 1 
28139 Hässleholm 
Tel: 0451-81006 
Mail:anders.j.larsson@skogssallskapet.se 
www.skogssallskapet.se 
 
 
 
 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 

mailto:Mail:anders.j.larsson@skogssallskapet.se
http://www.skogssallskapet.se


Ätlig skolgård 
Workshopen utgår från det pedagogiska pro-
gram som utvecklats vid  Edible Schoolyard 
vid Martin Luther King Jr, Middle School. 
Alice Waters som grundade verksamheten i 
Berkeley sprider budskapet och arbetar för 
att vitalisera skolor runt om i världen genom 
ätlig undervisning. Upplägget i workshopen 
speglar skolans lektionsupplägg. Dessutom 
informerar vi om hur trädgården är utfor-
mad och hur arbetet organiseras. Ni får ock-
så del av en artikel som tidigare publicerats 
i Naturskoleföreningens tidning Bladet, som 
beskriver lite historik, pedagogiskt upplägg 
och viktiga platser i trädgården.   

Vid Edible schoolyard går barnen tyst in i 
samlingsplatsen och sitter ned på halmba-
larna som är placerade i en cirkel. Vi ersätter 
halmbalarna med liggunderlag. 

Vi samlas, presenterar oss för varandra och 
alla får välja ett trädgårdsnamn. Maja Morot, 
Fredrik Fjäril, Rut Rädisa, Viktor Vinbär osv. 
Därefter presenteras dagens aktiviteter. Vid 
edible schoolyard kan gruppen delas på fyra 
och varje ledare ansvarar för vars en teknik 
som ska tränas genom ett verkligt arbete i 
trädgården. Vanligtvis är det ca 6-8 elever 
per grupp med en trädgårdslärare. 

I trädgården är det fyra huvudtekniker som 
eleverna ska lära sig; kompostering, skörd, 
jordbearbetning och förökning. Teknikerna 
följer en tydlig stegring från årskurs fyra till 
sex. Dessa fyra tekniker är grundstommen 
för att sköta om en trädgård, så att den mår 
bra och utvecklas på bästa sätt. Barnen lär 
sig hantera redskapen och lär sig förstå när 
olika växter är mogna och redo att skördas. 

-
skrivna på en jobb-tavla. Idag har jag valt två 
aktiviter som ni får möjlighet att välja mellan 
och presenterar dem dessutom muntligt för 
er. Därefter får ni möjlighet att välja aktivitet. 
Barnens eget val är viktigt för motivationen. 

skörda eller föröka. Vi har anpassat oss efter 
det klimat vi har i Sverige och utifrån våra 
förutsättningar i denna tillfälliga trädgård. 

De som väljer skörd ska få gå ut och söka 
efter ätligt och tillreda dessa till resten av 
gruppen. De som väljer förökning får så, 
omplantera och lära sig ta sticklingar och 
samla in fröer. 



Innan vi sätter igång det praktiska arbetet 
gör vi en liten incheckningsövning för att 
sätta igång samtalen i gruppen, för att känna 
av att alla är i form och som en övning för att 
utrycka sig och ta ställning. Övningen behö-
ver inte ha något med den praktiska uppgif-
ten att göra och får gärna vara lite provoka-
tiv och rolig. 

Därefter visar vi trädgårdsarbetet i fält och 
låter er genomföra arbetet tillsammans. Det 

stund i lugn och ro. Vid Edible Schoolyard 
spelar hönsen en viktig roll här, då eleverna 
gärna får ta en liten paus för att klappa dem 
eller se om det kommit några ägg. 

Vi tar sticklingar och samlar in fröer. Stick-
lingarna planterar vi i krukor med jord. Vid 
Edible Schoolyard används egenblandad 
kompostjord. Vi gör tillräckligt många kru-
kor för att dela med oss till deltagarna i den 
andra gruppen. Fröerna samlas och läggs att 

att förvara fröerna i när de torkat. 

använda oss av på plats. 

Vid återsamlingen får alla grupper beskriva 
vad de gjort i trädgården denna gången, de 
noterar hur det de gjort fortskridit och hur  
det bidragit till trädgårdens utveckling i 
stort. 

Nästan alla lektioner i Edible Schoolyard av-
slutas med provsmakning. Det som ska sma-
kas delas ut och alla smakar samtidigt, vill 
man inte smaka går det bra att lukta, känna 
eller bara titta.  Barnen säger sitt trädgårds-
namn och gör en observation. Exempelvis; 
Jag heter Rut Rädisa och mitt äpple var sött. De 
lite äldre eleverna gör en jämförelse baserat 
på sin smakupplevelse. Exempelvis; Jag heter 
Viktor Vinbär och mitt äpple var sött som ho-
nung. 

-
ten och arbetsmetodens möjligheter. 

-

Eftersom vi är i en tillfällig trädgård där vi 
inte har odlat något att skörda får ni istäl-
let gå på jakt efter vilda växter som går att 
äta. Ni får börja med att leta växter och rita 
in i ett skördehjul, därefter tillagar vi ett te 
av skörden. Vi har med oss lite kryddväxter, 



 

 
Att lära in hållbar utveckling ute. A16 B16  Ute är inne 2015 

 
presenta onsrunda bland alla deltagare för att synliggöra de verksamhetsområden som fanns 
representerade, vilket visade sig vara många: allt från förskola till vuxenutbildning. Detta fick därmed 
fungera som en förutsättning för reflektioner och diskussioner efter varje aktivitet som vi provade på. 
 

jordens resurser och människans användning av dessa samt den ojämlika fördelningen mellan 
västvärlden och mer utsatta länder i världen. Vi diskuterade eventuella reaktioner bland barn vid en 
lek som denna och hur man kan hantera detta och göra det till en bra erfarenhet och insikt. 
 
Den andra aktiviteten handlade om ekologiska samband och finns på sid. 169 och framåt i boken. Vi 
arbetade i grupper med bildkort som sedan ytterligare illustrerades av deltagarna mer fysiskt. När 
miljöpåverkan synliggjordes i de olika samband som uppmärksammats i aktiviteten fick vi en mängd 
diskussioner kring hur detta kan presenteras för barn och unga. Det fanns flera tankar kring de a och 
aktiviteterna kan ses som inledande övningar och utifrån situation och ålder bör varje pedagog känna 
frihet a  utveckla och anpassa dessa. 
 

en. Det är en lek som 
uppmärksammar plast och återvinning. Leken bygger på att deltagarna rör sig i plastens kretslopp 
genom att leka sten, sax, påse och på så sätt förflytta sig framåt i olika nivåer. Ledaren stoppar leken 
med jämna mellanrum för reflektion av vad som händer. I en av grupperna diskuterades ivrigt det 
allvarliga problemet med mikroplaster som är i omlopp i haven och hur vi ska uppmärksamma det i 
skolan. Kunskap, insikt och agerande tillsammans med elever är önskvärt, dock diskuterades vad som 
bör ligga på individnivå och vad som kanske mer är en politisk nivå. 
 

i boken aktualiserar orsaker och möjliga 
effekter av flyktingar som söker skydd i andra länder. Denna lek kan bistå vid diskussioner om varför 
människor måste fly och vilka reaktioner som kan uppstå vid mottagande länder. Många intressanta 
diskussioner även här och förslag på åldersanpassningar och alternativa regler.  
Din Workshops rubrik: 
Lära in ute- hållbar utveckling 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Annika Manni, Umeå 
Instutionen för naturveteskapernas och matematikens didaktid (NMD) 
Umeå Universitet 
90187 Umeå 
annika.manni@umu.se 
Tel 090-786051 
Medförfattade till boken som är utgiven på Outdoor Teaching förlag AB. 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
Boken finns att beställa på Outdoor teachings hemsida: www.outdoorteaching.com 
 
 

mailto:annika.manni@umu.se
http://www.outdoorteaching.com


 

Postadress Besöksadress Fax Tel/Mobil E-post 
Nynäshamns kommun Sjöudden 08 520 38590 Mats 08 520 73709 mats.wejdmark@naturskolan.pp.se 
Naturskolan Slutet på 

Storeksvägen 
 Robert 08 520 73708 robert.lattman@naturskolan.pp.se 

149 81 Nynäshamn 148 30 Ösmo Hemsida www.nynashamnsnaturskola.se  
 

Ute är inne 18 september, Linköping 2015 

Att lära in matematik ute C22, D22 

1,5 tim åk F-6 
 
 
 
Alla aktiviteter avslutades med reflektion kring hur vi kan g ra aktiviteten till 

"v r egen" s  att den passar v ra elever. 
 
Inledning 
Ett minne fr n en matematiklektion n r du gick i skolan. 
 
Den liksidiga triangeln. Alla hittade tv  personer som de hade n gon likhet med (utan att 

de andra visste vilka). Tillsammans bildade de h rnen i en liksidig triangel. Geometri och 

gl dje. 
 
Ordning i ledet. Alla h mtade ett f rem l och st llde sig i ordning p  ett led efter f rem lens 

storlek, l ngd, tyngd och lder.  
 
Positionstrio. Alla deltagare fick ett tal; en tal, tiotal eller hundratal. Efter slumpm ssigt 

spring skulle de bilda en trio med d r de tre olika talen skulle ing . Alla st llde sig sedan i 

ordning efter storlek p  talen.  
 
Positionskast. M ltavla med en tal, tiotal och hundratal. Utefter antal po ng flyttades 

antingen en pj s ett antal millimeter eller fylldes ett literm tt med ett antal milliliter.  
 
Hemlig p se med uppdrag. Olika p sar: Tex. L gesord, j mf relseord, ekvationer, 

mikrop se med mycket sm  uppdrag som kr ver lupp. 
 
Mossdiagram. Vi samlade in fem mossor var. Indelade i grupper skulle mossorna sorteras 
efter arter. P  en vit duk skulle varje grupp sk dligg ra artsammans ttningen p  den plast i 

skogen som vi befann oss. Tex i form av olika stora h gar, stapeldiagram eller i ordning efter 
frekvens.  
 
Robert Lättman 
 
 
 

mailto:mats.wejdmark@naturskolan.pp.se
mailto:robert.lattman@naturskolan.pp.se
http://www.nynashamnsnaturskola.se


 

 
Bland småkryp och GPS:er D26 Ute är inne 2015 

 Vad är en GPS? Vad används den till? Förslag på andra typer av kartor 

 Genomgång historiska kartor. Hur har kartor förändrats med tiden? Vad var vik gt 
att visualisera då och nu? 

 Olika typer av kartor ex bilatlas, sjökort, gröna kartan, ekonomiska kartan, 
berggrundskarta osv. 

 Bygg en 3D karta med hjälpa av gamla mått (famn, aln, tum), använd dig av 
naturmaterial. Vad är viktigt att visa? Hur förhåller man sig till verkligheten? Kan 
andra förstå vad det är jag/ vi vill visa? 

 Överför 3D-kartan  ll 2D- rita och måla. Vilken är lättast att förstå? För- och 
nackdelar? 

 Genomgång GPS. Vad finns det för funktioner? Karta, satelliter, waypoints, zooma in 
och ut i kartan. Med hjälp av en GPS fick deltagarna leta upp skatter, cacher som låg 
gömda i närmiljön. Skatten bestod av småkryp i olika utvecklingsstadier som sedan 
skulle bilda en fullständig utvecklingskedja.  

 
 

 
 
 
 



 

Din Workshops rubrik: 
Bland småkryp och GPSer 
 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Emelie Andersson, Skogssällskapet Förvaltning AB 
 

 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
Skogssällskapet Förvaltning AB 
Emelie Andersson 
Snickaregatan 1 
28139 Hässleholm 
 
Tel: 0451-81045 
Mail: emellie.andersson@skogssallskapet.se 
www.skogssallskapet.se 
 
 
 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 

mailto:emellie.andersson@skogssallskapet.se
http://www.skogssallskapet.se


Estetiska Lärprocesser och Matematik 
Kort presentation av passet Estetiska lärprocesser och matematik: 

Passet inleddes med att alla samlades i ring, fick presentera sig och hoppa antalet stavelser i sitt 
namn. Udda eller jämnt antal? Därefter sjöng vi udda-jämn sången och satte rörelser till.  

Vårt projekt, hur man kan integrera matematik med motorik, rytmik o sång, 
visualiserades genom att vi förflyttade oss, med olika motoriska utmaningar som uppdrag, till de 
olika posters som vi hängt upp i träden. Korta teori-inslag från studien presenterades innan ny 
förflyttning tog vid. Efter presentationen av studien visade vi på hur ett motoriktema skulle kunna ta 
sig uttryck i skogen och på den plats vi var. Därefter fick medlemmarna pröva och diskutera i grupper 
kring hur matematik och motorik/rytmik skulle kunna utmanas i uterummet med efterföljande 
diskussion. Litteratur och artiklar visades upp (hängande i träd) samt en kort summering över vilket 

 
1.  
2. Samlas, presentera oss + Icebreaker:  

a. Säg ditt namn och skicka vidare repet, hoppa namn 
b. Cirkelns mittpunkt 
c. Udda  jämn sången 

 
Sång udda  jämn (mel: Vyss lull) 
 
Udda talet ensam kvar, ett, tre, fem, sju nio. 
Jämna talen kompis har två, fyra, sex åtta tio 
Rörelser: Peka på..: Näsa, haka, mage, navel/ Öron, axlar, knä och kramas. 

3. Vårt  
a. vi presenterar bild 1: 

 bild 1 bild 2  
 

b. Förflyttning till bild 2: Ta så långa steg du kan  räkna stegen 
c. Förflyttning till bild 3: Hoppa grodhopp  hur många får ni tillsammans 

två och två? 

bild 4 bild 5  



 

d. Förflyttning till bild 4: Ta dig dit på 20 steg! 
 

e. Förflyttning till bild 5: Ta upp ett föremål. Kasta och fånga det 10 ggr 

bild 6   
f. Förflyttning till bild 6: Gå ihop 5-6 och bilda ett led (håll på varandras 

axlar). Alla utom den som leder blundar. Förflytta er till nästa bild. 

bild 7   
g. Förflyttning till bild 7: Tiotalsblues! (myrsteg o hoppa jämfota på alla 

tiotal) 
 

4.  
 Ett exempel: bild 8 

bild 8  + foto 
 

 utför uppdrag: 
o Gå på (balansera) krokodilen (stock) 
o klättra över flodhästen (stock) 
o kasta prick på giftspindlarna (buske) 
o kasta och fånga varma lavastenarna med hö/vä hand  
o spring zick-zack mellan lianerna 
o  

5. Visualisera tallinjer 
a. Använd skogens material och skapa tallinjer 
b.  

6. Reflektionsstund   



 
a. Vad har vi gjort?   kände   
b.  

 
Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Catarina Jeppsson, Linköpings Universitet, IKK, catarina.jeppsson@liu.se,  
Anna Englund-Bohm, Linköpings Universitet, IKK, anna.englund-bohm@liu.se 

mailto:catarina.jeppsson@liu.se
mailto:anna.englund-bohm@liu.se


Presentatio
workshop C

Kävlinge Kommun www.kavlinge.se
eva.haggren@kavlinge.se carina.thomsen@kav

046739983

Ett juläventyr!

Vad är Äventyrspedagogik?
Äventyrspedagogiken är utformad av Sv

Äventyrspedagogiken utgår från överty
möjligheter för den enskilde individen att
resurser på detta växtarbete kan den me
Äventyrspedagogiken spänner över båd
Därigenom integreras också två av skol
utvecklar kunskap inom olika områden
äventyrspedagogiken en helhetssyn på
utveckling går hand i hand med skolans
ämnesområden. (http://www.ltu.se/edu

Vem är vi?

Vi arbetar i Kävlinge Kommun, m
Carina Thomsen jobbar på Nyvångsskol
fritidshem.

Eva Haggren jobbar på Nya Dala Förskol

Vi har läst Äventyrspedagogik 15hp på
brinner för och som vi känner kan utma
använder vi i våra olika verksamheter i 
bygger mycket på samarbete samt att a

n av
 C26

vlinge.se

Sven-Gunnar Furmark.

ygelsen att en av skolans viktigaste uppgifter är att
att växa och utvecklas. Endast genom att satsa tid,
mer ämnesbetonade undervisningen bedrivas effekti
de detta växtarbete och inlärning av traditionell kun

olans viktigaste mål i äventyrspedagogiken: dels att
 och att hon/han utvecklas som individ. På så sätt inn
 lärande där den personliga växten och gruppens posi
s mer traditionella uppgift att generera kunskap ino
u/Aventyrspedagogik/Vad-ar-aventyrspedagogik)

men i olika verksamheter.
olan i Löddeköpinge. Där är hon lärare i förskoleklas

ola i Furulund. Där är hon förskollärare och utepeda

Luleå universitet tillsammans. Det är en pedagogik
tmana barn/elever på deras nivå och intressen. Denna

vårt dagliga arbete. Äventyrspedagogik passar alla
alla är viktiga och behövs för ett kollegialt lärande.

 skapa
energi och
ivt.

unskap.
eleven
nnebär

s positiva
om olika

ss och på

agog.

k som vi
a pedagogik

åldrar och

http://www.kavlinge.se
mailto:eva.haggren@kavlinge.se
http://www.ltu.se/ed


Våra verksamheter är:

Nyvångsskolan har ca 420 elever och är belägen i ett lugnt villaområde mitt i Löddeköpinge. Skolan
ligger på gångavstånd till bibliotek, inomhusbad och skog. Skolan är en F-6 skola med ålderhomogena
klasser.

EQ, Etik och Moral på schemat

Hos oss har alla elever från förskoleklass till och med skolår 6
regelbundet "EQ-lektioner".

EQ - ett förhållningssätt

Att systematiskt arbeta med sociala och känslomässiga
färdigheter är viktigt men ännu viktigare är att
förhållningssättet genomsyrar hela verksamheten.

http://www.kavlinge.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/nyvangsskolan.4.3c1e3a3e13cce78
e3f453a3.html

Nya Dala Förskola har plats för ca 108 barn och ligger i villaområde Furulund, utanför Kävlinge tätort.
Nya Dala Förskola är en profilförskola. Hösten 2013 skapades en utepedagogstjänst, där Eva arbetar
med att utveckla utevistelsen och utemiljön tillsammans med barnen, bl.a. genom äventyrspedagogik.

Profil: Teknik & Naturvetenskap

Vårt Mål: Vi vill väcka och bevara barnens lust och intresse för Teknik & Naturvetenskap!

Vi vill genom vardagliga upplevelser väcka och bevara barnens intresse för de tekniska och
naturvetenskapliga ämnena. Detta gör vi på ett lustfyllt och lärorikt sätt bland annat genom att
experimentera och sätta ord på det som händer i vardagen.

Experiment är något konkret som barnen upplever och deltar aktivt i och utifrån dessa upplevelser
väcks nya frågor och barnens funderingar utmanas. Vi arbetar undersökande och detta gör att
barnens förståelse och erfarenhetsvärld ökar för vad som händer eller hur saker och ting förhåller sig 
till varandra. Pedagogerna är inspiratörer och medupptäckare! Det är barnens egen drivkraft,
nyfikenhet och leklust som är grunden för arbetet!

http://www.kavlinge.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/forskolor/nyadalaforskola.4.3c1e3a
3e13cce78e3f45940.html

Har Ni funderingar så hör gärna av er till oss:

eva.haggren@kavlinge.se

carina.thomsen@kavlinge.se

http://www.kavlinge.se/barnochutbildning/grundskola/grundskolor/nyvangsskolan.4.3c1e3a3e13cce78
http://www.kavlinge.se/barnochutbildning/forskolaochbarnomsorg/forskolor/nyadalaforskola.4.3c1e3a
mailto:eva.haggren@kavlinge.se
mailto:carina.thomsen@kavlinge.se


Ni ska sitta ihop i en ring med armkrok, som
ett jättehjul, och ta er runt banan. Ni måste

sitta ihop hela tiden.

Pröva olika sätt

1. Alla är vända inåt i ringen (figur 1).

2. Alla är vända utåt i ringen (figur 2).

3. Alla är vända inåt i ringen. Ringen
snurrar under förflyttningen.
Byt håll halvvägs.

4. Alla är vända utåt i ringen. Ringen
snurrar under förflyttningen.
Byt håll halvvägs.

Svårare: 1-3 personer har ögonbindel.

Figur 1

Figur 2



Gruppen står i en ring och håller varandra i händerna.
Två personer håller i en cykelslang eller rockring

(hålet). Uppgiften är att alla ska ta sig genom hålet
och sedan tillbaka, utan att släppa händerna.

Alla måste ta sig genom hålet och tillbaka.

Man får inte släppa händerna eller slangen (ringen).

Svårighetsnivåer

Nivå 1:

All får se. Alla står vända inåt i ringen.

Nivå 2:

Alla utom de som håller i ringen/repet har ögonbindel.
Alla står vända inåt i ringen.

Nivå 3:

Alla har ögonbindel. Alla står vända inåt i ringen.

Nivå 4:

All får se. De två personerna som håller i ringen/repet
står vända inåt i ringen, alla andra står vända utåt.



Tänk er att ni är fångar som är fastkedjade och
ska försöka fly. Här ska ni träna på det.

Gummislangarna föreställer kedjor. Ni ska knyta
fast er med slangarna runt smalbenen så att ni

sitter fast i en kedja, och sedan ta er runt banan
som markeras av konerna. Välj svårighetsnivå! Ni

kan pröva olika varianter (se nästa sida)!

Välj svårighet!

Nivå 1: Man arbetar två och två eller tre och tre

Nivå 2: Hela gruppen samtidigt

Nivå 3: Hela gruppen samtidigt, en eller två
personer har ögonbindel

Nivå 4: Hela gruppen samtidigt, alla utom förste
person har ögonbindel

Variant med ledare

Alla utom ledaren är ihopknutna och har ögonbindel.
Ledaren går vid sidan om och styr gruppen genom banan.
Ledaren får inte röra i kamraterna utan måste styra
genom prat. Man kan gärna byta ledare vid varje kon.



Ledarmanual

1. Presentera dig för gruppen.

2. Gör ett par kamratövningar (isbrytare) med
gruppen.

3. Gå med gruppen till en station. Samla
gruppen i kamratring och berätta om
uppgiften och reglerna. Fråga om alla har
förstått.

4. Be gruppen komma med förslag på hur man
kan göra uppgiften. Se till att alla i gruppen
säger någonting.

5. Se till att gruppen bestämmer sig för ett
förslag och sedan sätter igång med
uppgiften.

6. När gruppen är klar: Se till att gruppen gör sin
kampo.

7. Samla gruppen i kamratring och gör
tummen. Fråga var och en vad han/hon
tyckte.

8. Säg själv vad du tyckte om hur gruppen

fungerade

9. Gå vidare till nästa station.



Hej alla barn och vuxna !

Blev ni snopna nu, när ni hittade detta brevet istället för ljus i lådan?

Det hoppas jag!!!

Jag är Nyvångsskolans hustomte och jag går omkring här på skolan och håller
ordning på saker och ting. Ibland letar jag upp papper, som fröknarna tappat
bort. Och när jag hinner, brukar jag plocka upp borttappade mössor och jackor
och hänga på rätt plats.
Men eftersom jag är en hustomte, är jag inte bara snäll. Nej, jag blir arg och
lite ilsken, när jag ser saker som jag inte tycker om.
T.ex. att barn är dumma mot varandra, att ni slarvar med att ta på er ytterkläder
och slänger dem på golvet.
Men jag tycker också att det ni lär er i skolan är viktigt.
Det jag tycker är viktigt att ni lär er, är att veta mer om julen och allt som
händer runt den.

Vet ni varför man tänder ljus, ett varje söndag i advent t ex? Vet ni varför en del
människor ger varandra julklappar? Vet ni varför de flesta människorna är
lediga några dagar runt jul? Vet ni varför vi firar Lucia mitt i december, har det
med jul att göra? Jag som är en hustomte, har jag med jul att göra? Varför har
vi julgranar? Varför har vi jul? Firar alla människor jul?

Jul kallas tiden mellan 1:a advent till 13:e januari och jag vill att ni ska lära er
mer om JULEN.
För att jag ska vara säker på att ni gör det, så har jag TAGIT era 4 adventsljus
och dom får ni bara tillbaka om ni lär er mer om julen!

Under veckan kommer jag att ge olika uppdrag till er, dom ska ni svara på, eller
utföra på olika sätt. Om ni klarar det kommer ni att få ledtrådar till att hitta ett
ljus.
Men kom ihåg, ni måste samarbeta och hjälpas åt, för att klara uppdraget och
hitta alla 4 ljusen.

Med vänlig hälsning Luva, Nyvångsskolans hustomte

P.S. Dagens uppdrag finns i säcken. D.S.



Bra att ni hittade säcken, i denna säck kommer ni att hitta alla meddelanden
från mig.

Uppdrag för 1:a ljuset.

Onsdag 26/11
Eftersom det bara finns en ljusstake, ska ni arbeta tillsammans.

Dagens uppdrag är:
• Hitta på ett namn på er grupp (inte färgnamn, som är så larvigt……)
• Ni ska också hitta på ett kampo (kampoord/sång), som gruppen ska

rabbla då ni behöver extrakraft, eller då ni gjort något bra.

• Om ni ska lyckas hitta ljuset måste ALLA i gruppen hjälpas åt, det kallas
samarbete.
För att bli bättre på att samarbeta, kan man träna, och det ska ni göra
nu!

Lycka till!



Fredag 28/11:

Jag vet att ni går till skogen varje vecka. Nästa gång ni går dit, vill jag att ni
utför ett uppdrag:

• Uppgiften är att pynta adventsstaken med naturmaterial, alla i gruppen
ska hjälpas åt!

Ha det bra i skogen, vi kanske ses……….

Hälsningar Luva



Måndag 1/12:

Ni har jobbat bra under förra veckan.

En ljusstake utan ljus är inte fin. Som belöning för att ni klarat uppdragen under
förra veckan, ska ni därför få det första ljuset idag.

Under duken, finns en karta. Med hjälp av den kan ni hitta ljuset.
Kom ihåg att alla i gruppen ska hjälpas åt………

Lycka till!
Luva



Fredag 5/12 .

Hej !
Nu börjar ni närma er det andra ljuset. Under veckan har jag hört att ni vet en
hel del om varför vi firar jul.
Under dagen ska ni gå till Er hemliga plats och försöka leta reda på det andra
adventsljuset. För att hitta det måste ni samarbeta.

Ni kommer att få följa röda snitslar, som visar hur ni ska gå. Utmed den vägen
har jag hängt upp små tomteluvor, på varje luva finns en bokstav, den måste ni
ta med Er för den kommer att leda er på rätt spår för att hitta ljuset.

Kom ihåg att ni måste vara uppmärksamma och samarbeta för att hitta alla
luvor och alla bokstäver. Sätt ihop bokstäverna, så bildar det ett ord som leder
Er till det andra ljuset.

Lycka till!
Luva



Torsd.11/12 :

Nu har ni kanske sett en skymt av mig medan ni lärt er mer om julen, och sett
hur jag ser ut………
Tack för att ni inte kom nära mig, kanske, kanske vågar jag mig närmare er
någon gång. Men ni är så många och jag är som sagt ganska blyg och rädd av
mig.

Jag hoppas att ni har lärt er mycket om våra olika traditioner och var de
kommer ifrån.

Idag är det dags att försöka hitta det tredje ljuset.
Ni ska följa en stig och längs med den finns olika julsaker. Tillsammans ska Ni
memorera vad som finns och hur de ser ut. Ni måste vara helt tysta när Ni går
stigen, annars tar jag sakerna och går.
Innan Ni börjar gå måste Ni tillsammans lägga upp en strategi så att Ni vet hur
Ni ska minnas allt.

När Ni har nått stigens slut ska Ni svara på några frågor. Svarar Ni rätt på alla
frågor får Ni tredje ljuset! Är något fel får Ni gå om stigen igen.

Lycka till!
Luva



Uppdrag för 4:e ljuset

Onsd.15/12 :

Hej allihopa!

Så fint ert Luciafirande var, mina små tomteögon blev alldeles fulla av tårar, så
rörd blev jag!
Jag satt och smygtittade på er, men jag tror inte att ni såg mig!

Nu ska ni gå till en plats där Ni kan träna jullekar.

Det gjorde man ofta förr, när det inte fanns TV och Datorer och så´na konstiga
saker, som jag inte förstår mig på…….

Nu har jag sett att många familjer har en tradition att sitta stilla och titta på
Kalle Anka och annat kl.15 på julaftonen istället för att leka ner julmaten.

Ha det nu så kul!



Tisdag 16/12 :

Hej allihopa!

Härlig fart när Ni lekte!

Själv blev jag så sugen att sätta fart på mina gamla lurviga tomteben, så jag var
tvungen att smyga iväg till mina hustomte-kompisar i natt för att leka med dem.
Gissa vilken fest det blev!
Hoppas att vi inte spillde alltför mycket tomtemust och julgodis, så att det
klibbar under fötterna på er idag!

Det 4:e ljuset saknas i er ljusstake, det är dags att ni försöker hitta det!

Ni kommer att få en karta, det är bara med hjälp av den som ni kan hitta dagens
ljus.
Jag har ritat in var ni står, när ni startar, med en triangel.
Ljuset finns där jag har ritat en kvadrat.

Kartan finns i säcken.

Lycka till!
Luva
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Med vänlig hälsning
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Till deltagande Workshopledare i konferensen Ute är inne 2015 
 
Minnesanteckningar från er Workshop 
Vi önskar att få in minnesanteckningar från er Workshop för att deltagarna ska slippa skriva 
anteckningar under själva Workshopen. Texten ska kort beskriva vad som hände under Workshopen 
och vara e  minne för deltagarna efter att de lämnat konferensen och ska ge dem stöd att anamma 
de aktiviteter och förhållningssätt som de upplevt. Vissa kommer kanske skriva en lista med övningar 
varvat med reflek oner medan andra kanske beskriver e  flöde av aktiviteter där plats och 
deltagare  llsammans bidragit  ll innehållet. Texten behöver inte vara så detaljrikt att andra som 
inte deltagit på WS ska förstå allt. Dokumentet är tänkt att läggas ut på Utenavets hemsida och kan 
då också ge en bild av innehållet som erbjudits under konferensen med förhoppningen att locka 
deltagare till kommande Ute är inne-konferenser.  
 
Här fyller du i dina minnesanteckningar från din Workshop (minst en halv A4 12 p, max en A4 12 p) 
Jag hade e  dubbelpass och delade upp det i en teoridel och i en prak sk del. Deltagarna samlades 
först i vår tipi (ett av förskolans lärrum) runt elden för att presentera sig och få information om 
workshopen.  Jag berättade om vår förskola. om I Ur och Skurverksamheten, om hur vi integrerar 
hela läroplanen i vår verksamhet på förskolegården samt återkopplade till de olika föreläsningarna 

utveckling med barnen samt NTA. Jag har ett eget värdegrundsarbete som jag har utformat med 

det arbetet till sitt hjärta och tänker inplantera det på sina förskolor. 
 
Vi gick sedan runt på förskolegården och besökte de olika lek och lärrummen som tex.  pin, 
trädgården, komposten, återvinningskärlen, uteköket, 100 rutan, vattenrännan, alla olika rum i 
skogsdelen. Jag visade även på allt löst material som finns på förskolegården för att barnen ska kunna 
skapa och u orma sina egna konstruk oner och lekrum. 
 
Deltagarna fick sedan till uppgift att i grupper göra sina egna förskolegårdar utifrån läroplanen och 
den inspiration som de fått från vår gård. De fick använda material både från gården och skogen. 
Platsen för bygget var viktigt. Gemensamt för alla grupper var a  de fyra elementen eld, jord, va en 
och lu  fanns med i alla byggena.  
 
Vi fortsatte sedan med några rörelseaktiviteter som Skogshuggaren, Karlsson mot Karlsson (en språk- 
och kroppsuppfa ningslek), Gropen (en matematik och rörelselek), samt Pepparkakskull. Vi gjorde 
en matematiklek där deltagarna fick ställa sig på rad utifrån hur långt de hade färdats till 
konferensen. Sedan gjorde vi en återvinningslek då jag berättade en saga där olika material ingick. 
Jag hade lagt ut olika material på markan som skulle illustrera olika återvinningskärl. Deltagarna fick 
ställa sig på den plats de ansåg vara den rätta.  
 
Vi avslutade den prak ska delen ade jag ut lappar med bild 
och text på marken med olika förutsättningar som t.ex. däggdjur, finns i Sverige, luft, vatten, två ben, 
insekt. Jag visade eller sa ett djur och deltagarna fick då ställa sig på den platsen som de tyckte 



 

stämde in med djuret i fråga. Alla fick sedan förklara varför de valt den förutsättningen. Alla lösningar 
är bra och ingen kan ha fel. 
 
Workshopen avslutades i tipin där jag bjöd på nygräddade våfflor från elden. Alla deltagare fick sedan 

L
Susanne Bergman. 
 
Foto från din Workshop (infoga bild här): 

  

 
 
Din Workshops rubrik: 
Förskolegårdens lek och lärrum CD13 
 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Eva Lunnbäck förskollärare och utomhuspedagog på en I Ur och Skur förskola i Linköpings Kommun. 
 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
Eva. Lunnback@linkoping.se 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 

mailto:Lunnback@linkoping.se


 

 
Friluftsliv för barns hälsa och utveckling CD07 Ute är inne 2015 
 

Workshopen började med presenta on av Skogshjältarnas metod. Under workshopen lekte 
vi lekar kopplat till allemansrätten, naturupplevelser och naturlära. Lekarna varvades med  
reflek oner ur e  barnperspek v  och förskolans/skolans värdegrund. Efter önskemål från 
workshopsdeltagarna listas ak viteterna. 
 

Skräpplockarleken: Barnen jobbar i par och väljer ett djurläte. Det ena barnen letar skråp och 
den andra plockar. Byt roller e er e  tag 
Hi a din unge: Barnen jobbar i par och väljer ett djurläte. Det ena barnet är en förälder och 
den andra en unge. Ungen gömmer sig och föräldern letar. 
Bygg ett bo och någon som bor där: Barnen får i uppdrag att bygga ett bo och sedan någon 
som bor där.  
Sagor: Berätta sagor i naturen där fantasin får hjälp av miljön. Använd välkända sagor som 
byggs på eller förändras. 
Kocken Klorofyll: Klä ut dig till kock och agera Klorofyll. Ingredienser, sol, va en och 
koldioxid. När soppan är klar blir det syre och socker. 
Trollkarlens ha : Veckla ut den magiska hatten och alla barn hoppar in. Förvandla alla till 
olika djur. Beskriv vad du ser, lägg till näringskedjor. 
Barnmemory: Barnen agerar memorykort. Barnen jobbar två och två och får ett djurläte. 
Barnen ligger på mage och när spelaren knackar på axeln vänder barnet sig om och låter. 
Spelaren vänder ett barn till. Låter de lika har man ett par. 
Övningar med påståenden: Barnen byter träd eller byter plats i ringen. Utefter vad ni jobbar 
med ropar ni ut påståenden. Jag behöver, jag mår bra av, jag kan osv 
Samtal om härskartekniker och barns konflikter: Alla Skogshjältarnas lekar vill främja 
inkludering och samarbete. Inga lekar innehåller tävling eller att någon åker ut. 
Vi samtalade om härskartekniker och motstrategier. Vi gjorde övningar ur ett 
vuxenperspektiv. Läs mer om härskartekniker i Kristina Henkels bok En jämställd 
förskola/skola i teori och praktiken.  
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Din Workshops rubrik: 
Friluftsliv för barns hälsa och utveckling 
 
 
Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Tuula Torro, Skogshjältarna 

                                  
 
 
Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida: 
Tuula Torro, utbildare 
Tuula.torro@verbalas gar.se 
Åsa  Stelin Barrén, projektledare 
asa.barren@frilu sframjandet.se  
www.skogshjältarna.se 
www.friluftsframjandet.se 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 

http://www.friluftsframjandet.se


 

 
Fyll på ditt lekförråd A27  Ute är inne 2015 
Focus på lekpasset var sammarbete med en eller flera vänner. 
Här följer de lekar vi han leka tillsammans. 
 

Övergripande mål i Lgr 11  
I Lgr 11 kan man läsa följande utdrag som styrker vikten av lek och fysisk aktivitet. 
Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren 
har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. (Lgr11 s.9) 
 
Pipe-line 
Detta är en samarbetsövning där det gäller att vara stadig på hand. Alla grupper kommer att få rör. 
Det blir ett rör mindre än antal personer i gruppen. Det gäller nu att golfbollen ska vandra i rören 
från punkt A till B utan att trilla ur rören. 
När bollen har passerat röret springer man längst bak i ledet. 
 
Hinderbana 
Alla ställer sig på två led. Ta armkrok med personen du står bredvid. Första paret kommer nu att 
avgå. De håller armkrok och räknar högt tillsammans 15 steg. Där stannar de och gör upp ett hinder 
med sina kroppar. Nu gäller det för de som kommer efter att ta sig förbi hindret. När första paret 
tagit sig förbi hindret räknar de högt 15 steg och gör upp ett hinder. Detta blir som en orm som 
slingrar sig fram och ett roligt sätt att ta sig fram till en bestämd plats. Här tränas både samarbete 
och grovmotorik. 
 
Hitta din vän.  
Alla ställer sig i en ring. Höger hand tar man framför sig och vänster hand lägger man på ryggen. Nu 
går man sakta mot mitten och blundar samtidigt. När man känner kompisarna gäller det att man tar 
tag i en ledig hand. När alla har funnit en vän kan man titta. 
Nu bestämmer man vem som ska gömma sig av de två som funnit varandra. Alla räknar högt till tre 
och under den tiden har halva gruppen gömt sig. Man får bara gömma sig i ett väldigt begränsat 
område tex innanför e  rep man lagt ut. När man räknat till tre får kompisen blunda med ena ögat 
och med hjälp av händerna bilda en kikare som de tittar med på andra ögat. Nu gäller det att söka 
igenom området för att hitta sin vän.  
 
Namnkull 
En eller flera personer utses till kullare. När man blir tagen av kullarna stannar man och sätter fram 
sina händer. För att bli räddad av sina kamrater måste en kompis slå sina händer i kompisens och 
säga sitt namn. Kompisen man räddar ska svara med sitt namn. Sen är personen fri och kan springa 
vidare. Denna lek kan man utveckla i många olika varianter. 

 
Filmkameran 
En är filmare och den andra är objektiv. Den som är objektiv kommer att blunda tills filmaren ger en 
klapp på axeln, man får då titta under ca 15 sekunder. Sedan får man en klapp till och då betyder det 
att man ska blunda. Den som är filmare får ställa in objektivet på närbilder eller speciella vinklar 



 

genom att böja på objektivets kropp. När man har tagit tre bilder får objektivet försöka leta upp de 
tre motiven. Där efter byter man roller. 
Vill man jobba vidare med övningen kan paret välja ut ett motiv som de tillsammans ritar, skriver dikt 
om eller som de ramar in med naturföremål och visar upp för de andra. Detta är också en 
trygghetsövning. I denna övning kan man få syn på små detaljer i naturen som man annars inte skulle 
ha fått se eller lagt märke till. 
 
Robotar 
Här behöver man vara tre personer.  
Leken börjar med a  två stycken står med ryggen mot varandra. Den tredje kommer a  styra 
robotarna. Nu ska den som styr robotarna ge en klapp på axlarna. Då vandrar robotarna i väg i en rak 
riktning. Nu gäller det för den som styr att klappa till robotarna på axeln så att den vänder sig om. En 
klapp på höger axel och den svänger till höger och en klapp på vänster axel och den svänger till 
vänster. En klapp på axeln gör att roboten vänder sig 90 grader. Uppgiften är att få dem att gå mot 
varandra och hamna ansikte mot ansikte. Beroende på hur snabba robotarna är kan den som styr få 
e  sve gt jobb.  
 
Spegeln 
En övning där man är två och två. En kompis blir ledare. Den andra får hålla en spegel under sin näsa. 
Nu gäller det för kompisen med spegeln att bara titta i spegeln medan den andra kompisen leder en. 
Detta är en trygghetsövning så det är inte första övningen man startar med. Det känns som om man 
är en fågel och ser världen uppifrån. Roligt är om man går i en terräng där löv och grenar hänger ner. 
Cykelslangar 
I framförallt äventyrspedagogiken har jag kommit i kontakt med många övningar som utgår från 
cykelslangar. Detta är övningar där det gäller a  sammarbeta. 
Det kan vara att man ska få alla i laget genom en cykelslang. Detta kräver ofta att gruppen funderar 
hur man gör detta fortast. 
En annan variant är att alla ställer sig i cykelslangen och sen ska gruppen ta sig  ll e  gemensamt 
mål. Vill man avancera det hela kan alla blunda utom ledaren som för gruppen framåt. 
Dessa övningar kan varieras i det oändliga! 
 

Fruktsallad med geometriska figurer 
Alla deltagare får ett rep. Första övningen kan vara 
att alla ska slå en Råbandsknop. Där efter får man 
reda på att nu ska man göra en geometrisk figur som 
ledaren tilldelar en. Alla lägger ut den geometriska 
figuren och ställer sig i den. Nu kan ni leka 
fruktsallad fast med formerna. 
 
Foto från din Workshop (infoga bild här): 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Din Workshops rubrik: 
 
Fyll på ditt lekförråd 
 
 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
 
Camilla Jönsson Fritidspedagog Sätoftaskolan i Höör. 
 
 
 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
 
Camilla.jonsson@hoor.se el olofnilsvag14@gmail.com  
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 

mailto:Camilla.jonsson@hoor.se
mailto:olofnilsvag14@gmail.com


 

 
Gruppaktiviteter i ljus och mörker A19 B19 Ute är inne 2015 
 

Hur kan vi nyttja mörkrets sociala och pedagogiska fördelar istället för att se mörkret som 
e  hinder? 
 

 Intro i ring, lyktan skickades varvet runt (fotogen-eller ba erilykta, komma ner i varv, 
hälsa på varandra, härligt) 

 Gnistan (uppmärksamhet, koncentra on och lugn i gruppen) 

 A  lyssna, blundandes eller i mörker (ögonen vilar vilket skärper hörseln, percep on och 
koncentra on) 

 Gemensam knop med långt rep (muntlig kommunika on, ledarskap och grovmotorik) 

 Samlingstecknet (=ljudlöst lockrop till samling i ring, barnen lär sig att hämta varann. A  
samlas direkt efter fysisk aktivitet t.ex. rast ökar gruppens förmåga till uppmärksamhet. 
Låt det ringa ut, istället för in, som Anders Szczepanski sa  ll oss i si  inledningstal) 

 Värderingsvandring (placera sig från ja till nej i cirkeln, normer och värden, mer 
individuellt ställningstagande i mörker) 

  
Mejla gärna mig om ni vill ha hjälp med text eller rytm! 

  i 
rummet, mörkret hjälper alla i gruppen till ak vt deltagande vid gruppens ljuskälla) 

 Mer om vardagsmörkrets fördelar 
o Vana vid mörker ger trygghet i mörker, även utanför skolan/förskolan 
o Man kan befästa befintliga kunskaper, eller höja svårighetsgraden, genom att 

träna dem i mörker. Funkar på knopträning såväl som engelska glosor etc. 
o Mörker ökar koncentration, uppmärksamhet och lugn i gruppen 
o Gruppstärkande att tillsammans inramas och omfamnas av mörkret 
o Avlastar pedagogerna med en lugnare grupp som håller sig mer samlad än i 

dagsljus 
o Nervarvning både psykiskt och fysiskt, för både barn och vuxna 
o Mysigt! 

 Reflek on (vad av de a kan jag/vi ta med hem?) 

 Utvärdering med tummen (ger snabbt pedagogen en uppfa ning om vad gruppen 
tyckte, och blir anonymt i mörker eller blundandes) 

 Avslut i ring (skönt för alla med e  tydligt avslut för gruppen, och koll på a  ingen blir 
ensam kvar i mörkret, fint med lyktan i mi en som en gemensam lysande kärna) 

 
Fler exempel på aktiviteter som lämpar sig i mörker, med bidrag även från er deltagare:  
Stjärnspaning, reflexäventyr, ljusspår, orientering i mörker, sägenvandring, skicka namn, 
viskleken, mörkrets djur  t.ex. na lyn vid lampa, skuggspel, repbana (rep i deltagarnas 
brösthöjd blir tryggast - gardinringar, knäckebrödsringar eller karbinhakar underlättar). 
 
Om något är oklart här eller om du vill ha fler tips och råd  hör gärna av dig till mig! 
Nyfiken på scouting? www.scouterna.se 

http://www.scouterna.se


 

 
Foto från din Workshop (infoga bild här): 

    

    

 

 
Din Workshops rubrik: 
 
Gruppaktiviteter i ljus och mörker 
 
 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
 
Åsa Dickson 
 
 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
 
asa@verkningsglad.se 
070-4169813 
www.verkningsglad.se 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 

mailto:asa@verkningsglad.se
http://www.verkningsglad.se


 

 

Hitta Balansen i naturen AB09, CD09 2015 

egenskaper. Under workshopen fick deltagarna prova hur vi lekfullt och enkelt kan använda 
naturen för att öva rörlighet, styrka och balans. Helt skalbart från väldigt lätt till supertufft.  

Allt är frivilligt, var och en gör så mycket eller lite den vill. Här står välmående och samarbete 
i fokus, inte prestation och tävling. Allt sker i en varsam, vänlig och lekfull anda.  

Vi blandade enskilda övningar med parövningar och övningar för smågrupper.  

De ca 45 deltagarna fick också prova några övningar för fokus och få återhämtning.   

Några övningar i Fältgymmet:  
 : sitt på huk, blås på elden, peka mot skyn, bakvänt 

fyrfota (en räv ska kunna springa under rumpan).  

 Stabil utgångsposition, tyngdöverföringar .  

 
utmana varandras gränser.  

  du står på ett ben (parövning).  

 Gör din egen hinderbana. Utmana dig så mycket du vill. Du kan låtsas att grenar är 
elektriska. Vi gjorde den två och två.  

 Kliv upp och ner för en sten l å n g s a m t. Övar balans och koordination.  

 Hoppa och landa. Kort och lågt eller högt och långt. Hoppa uppåt. Landa tyst och 
mjukt.  

 Pu a och dra. Använd ett träd för att öva styrka och stabilitet kring skuldrorna.  

 Följa John bland stubbar och stenar. Turas om att leda.  

 Skalbaggsgång fyrfota nerför en slänt och ödlegång .  

 Hitta på din egen övning (gjordes i grupper om 2 eller 3 personer). Här kom mycket 
krea vitet fram.  

 Sju grundövningar som ger dig den mesta träning du behöver: Utfall framåt och åt 
sidan, knäböj, fäll i höften,  

Övningar i Fältrelaxen 
 Tyst, långsam vandring. Fokusera brett eller smalt, till exempel på hur det känns 

under fötterna.  

 Sinnesövning. Stående i ring kopplade vi ur synen och fokuserade i tur och ordning på 
hörsel, känsel, doft och smak.  

 Stubbsi ning ca 20 minuter. En stund bara för dig själv utan krav.  

 Reflek onsrunda. Vad tar du med dig?  



 

Som avslutning fick deltagarna varsitt medlemskort i Fältgymmet och Fältrelaxen för att 
komma ihåg att naturen står öppen för oss 24/7/365. Du är livstids medlem!  

 

 

 

 

 

Foto från din Workshop (infoga bild här): 

 

Hitta balansen! Här handlar det rent bokstavligt om att hitta sin balanspunkt när man rör sig l å n g s a m t i naturen.  
Foto: Bosse Rosén.  



 

 

 

 

Din Workshops rubrik: 

Hi a balansen i naturen  

 

 

 

Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 

Bosse Rosén, Balansverkstan 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 

Bosse Rosén 
bosse@balansverkstan.se 

0733-44 21 62 

www.balansverkstan.se 

Kontakta mig gärna om du har idéer om samarbete på något sätt!  
/Bosse 

 

 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 

mailto:bosse@balansverkstan.se
http://www.balansverkstan.se


 

 
Ledarskap för lärande CD27 Ute är inne 2015 
 

 Hej & välkommen 
o De som kommer är rätt människor 
o Vi styr  den; det börjar när det börjar och det är slut när är det slut 
o Tvåfotslagen 

 Intryckspromenad för att öppna sinnen och väcka båda hjärnhalvorna 

 Transfer In 
o Naturföremål 
o Landa här & nu 
o Fokusera mot Ledarskap för lärande 
o Alla blir hörda och sedda 

 Finger i hand, höja energin och bryta tankebanor 

 Ønsker & Bekymringer; mitt ledarskap för lärande 

 Kommunikationsövning; byta träd, ger värme och fokus 

 Intervju/dela under lunchen; så tycker jag om att lära 

 Sidfoten, kul och energi e er lunchen 

 Deep Essens Tool  
o Kort intro i verktyget/metoden 
o Antaganden 

 Om att använda platsers kvaliteter, fri  e er SLU/Alnarps forskning 

 Egen tid för att utforska platser och mina värderingar kring mitt ledarskap för lärande 

 D  
o Underliggande värderingar 

 Tankepromenad; vad har jag lärt mig om mitt ledarskap? 

 Avslutning; vad tar jag med mig från WS 
 
 
 
 
Foto från din Workshop (infoga bild här): 
Fotade inte under WS. 
 
 
 
Din Workshops rubrik: 
Ledarskap för lärande 
 
 



 

 
Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Anders Johansson 
Frilu en och Nationellt Centrum för Utomhuspedagogik 
 

 
 
 

 
 
Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida: 
anders@frilu en.se 
www.frilu en.se  
 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 



 

 
Lek Odla Väx A17, B17 Ute är inne 2015 
 
Lek Odla Väx! Ett helt trädgårdsår på mindre än en timme. Vi har valt att dela in trädgårdsåret i sex 
träffar för att få med de viktigaste momenten under en odlingssäsong. Varje träff har ett givet tema 
inspirerat av årstiden och trädgårdsmästarnas arbetsuppgifter. 
 
Mars: knopp & jord 
April: frö & sådd 
Maj: plantera 
September: skörda & smaka 
Oktober: kompost 
November: vintervila 
 
På vår första träff upptäcker vi knoppar av olika slag. Stora mjuka magnoliaknoppar, klibbiga 
kastanjeknoppar, vide, björk mfl. Hur känns de? Vad finns därinne? Luktar de något? 
Hur känns det att vara en knopp? Vi sjunger och leker att vi tar oss ut ur knoppens hölje. 
Vi går också i närkontakt med jorden, förutsättningen för all odling. Kompost, sand, lera och jord 
blandas med va en i en pet-flaska. Vi skakar och ser vad som händer. Vi vårvandrar och bekantar oss 
med platsen, lyfter på snötäcket och hälsar på vårlök och vitlök. 
 
När det är dags för vår andra träff har tjälen gått ur jorden och vi kan börja gräva. När barnen gräver 
dyker maskar, pinnar och en ska  upp. I ska kistan finns fröburkar med frön av olika storlek, färg 
och form. Vi   ar, lyssnar, smakar och jämför. Sen provar vi a  vara frön i en sånglek. Nu är det dags 
att så. Det finns gott om frö och sålådan är stor, barnen kan prova flera gånger att få fröna på rätt 
plats. Barnen vattnar sådderna. Att vattna är lycka. Vi berikar också jorden i våra odlingsbäddar med 
fjolårets kompost. Med fyllda skottkärror balanserar vi till Lekträdgården- vår odlingsplats. Det 
myllrar av mask i den mörka mullen. 
 
I maj ses vi för tredje gången, nu är det dags för plantering. I skattkistan ligger två pinnar och ett 
snöre. Vad ska det användas till? Förslagen är många. Kan det vara trumpinnar? Ja, varför inte? Vi 
spelar en planteringsblues  llsammans. Snöret och pinnarna bildar  llsammans ett radsnöre som alla 
barn kan planteras på. Det ger en gemensam erfarenhet som vi använder återknyter till  när vi sedan 
planterar ut våra blommor och grönsaker i odlingsbäddarna. Den andra gruppen förvandlas  ll 
trädgårdsagenter. Med förstoringsglas i handen ser vi plötsligt saker som annars skulle gått oss förbi. 
 
Skörda och smaka är temat i september. Under sommaren har allt växt och mognat och nu är det 
dags att skörda. Efter att vi själva varit ingredienser i Grytleken ger vi oss iväg med skördelistor och 
korgar för att skörda blommor, frukt och grönsaker till vår skördefest. En stark upplevelse av smak, 
konsistens färg och doft följer med barnen tillbaka till förskolan. 
 
Det har blivit höst och dags att lägga kompost. I ska kistan hi ar barnen gamla matrester och andra 
kons ga saker. Tillsammans sorterar vi; bananskal, brödkanter och växtdelar hamnar i 
komposthinken, plast, aluminium och mjölkförpackningar i återvinningen. I leken provar vi själva att 



 

vara kompost. Sedan drar vi upp växterna i Lekträdgården och blandar med gödsel i en välformad 
kompostlimpa. Ett tillfälligt, gemensamt, komposterbart konstverk skapas med material på platsen. 
En trädgårdsmandala i form av en orm växer fram. 
 
Vintervila vår sista träff för året. I vita högtidsdräkter bjuder drottning Rimfrost och drottning 
Snöflinga in till vinterbal. Vi dansar likt snöflingor till klangspelets toner och fryser till is av cymbalens 
dis nkta klang. Vi virvlar och fryser om vartannat. Barnen hi ar sedan märkliga pappersrullar som 
 llsammans bildar en ska karta. Vi letar vid krysset och finner en rik g sagokista! I kistan finns 
 betanska klangskålar som ljuder i vinterberättelsen. Plötsligt upptäcker någon ett lönnfack i 
ska kistans botten och där finns massor av chokladpengar. Vilken skatt! Vi samlas för avsked i vår 
qigong-rörelse och tackar varandra för ett händelserikt trädgårdsår.  
 
 
Foto från din Workshop (infoga bild här): 

 
 
 
 
Din Workshops rubrik: 
Lek Odla Väx! 
l 
 
 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Eva Svensson 
Klara Palerius 
Annelie Johansson 



 

Stiftelsen Rosendals Trädgård, Djurgården, Stockholm  
 
 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
 
Lek Odla Väx! 
Stiftelsen Rosendals Trädgård 
Rosendalsterrassen 12 
115 21 Stockholm 
08-54581270 
 
www.rosendalstradgard.se  
(Boken Lek Odla Väx! går att beställa på vår hemsida 149 kr) 
 
email: lekodlavax@rosendalstradgard.se  
 
Lek Odla Väx! på facebook: h ps://www.facebook.com/lekodlavaxrosendalstradgard 
 
 
 
 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 

http://www.rosendalstradgard.se
mailto:lekodlavax@rosendalstradgard.se
http://www.facebook.com/lekodlavaxrosendalstradgard


 

 
 

Leka och lära Naturvetenskap och Teknik ute  
 
 
Presentationsrunda i cirkel med namn, ort, ålder på barn/elever man undervisar samt erfarenheter 
från utomhuspedagogik. Diskussion kring varför vi samlas i cirkel och vad det gör för att skapa en 

på varje deltagare. Vi hade förberett dessa utifrån tanken att de var frön som sprids på olika sätt, via 
vind, va en, djur osv. (s.96)Nu skulle deltagarna hi a sina gruppmedlemmar genom a  beskriva det 
föremål de hade i handen med hjälp av adjektiv ex det är hårt, kallt, skrovligt. När man tror att man 
har hittat en kompis så håller man ihop och försöker att hitta fler. Vi gjorde grupper på mellan fem 
och sju deltagare. När man tror att man har hittat rätt kompisar är det dags att hålla fram handen 
och se om alla har hamnat i rätt grupp. Vi diskuterade sedan vad deras frön skulle bli, hur de sprids 
och om det är en aktivitet som kan göras med barn, hur i så fall den akan anpassar till olika åldrar och 
hur aktiviteten kan kopplas till läroplanerna. 
Gun samlade oss sedan i en cirkel under en ek. Här pratade hon om platsens betydelse. Hon 

- 
som de kunde använda när de gjorde sin äventyrsbana till småfolket. När vi sedan tittade på de olika 
banorna kopplade vi  ll fysik och teknikbegrepp ex gungor-pendel, rutschkana-lutande plan, 
hållfasthet. Kopplade även här till läroplanerna och diskuterade vilka ämnen som bli inblandade i en 
ak vitet som denna.  
Vi pratade om att låta barnen/eleverna bygga hinderbana i full skala (s 130). Vi pratade om risk och 
fara, berättade om Ellen Beate Sandseters forskning kring vad barn behöver för utmaningar för att 
utvecklas maximalt; höga höjder, höga hastigheter, bråklek, få hands

 
Vi avslutade i cirkel med tankar kring workshopen och sedan fanns möjlighet att göra sin egen figur 
av småfolket. 
 

 
 



 

Din Workshops rubrik:  
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute 
 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Anna Ekblad och Gun Jacobsson  
Naturskolan i Lund 

Anna.ekblad@lund.se   Naturskolan@lund.se  www.lund.se/naturskolan 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
 
 
 
 

mailto:Anna.ekblad@lund.se
mailto:Naturskolan@lund.se
http://www.lund.se/naturskolan


 

 
Leka och lära matematik ute C16, D16 ute är inne 2015. 

 
Vi prövade tillsammans övningar från boken Leka och lära matematik ute, går att köpa från 
www.outdoorteaching.com  Beroende på tid hann vi lite olika på för och eftermiddagspasset. Här är 
en sammanfattning. 
 
Matematisk ordlista från Gudrun Malmer 
Ordlistan innehåller vanliga svenska ord som ofta förekommer i matematiska sammanhang. Vilka ord 
är aktuella för era barn att jobba med? 
Sorteringsövning 
Plocka ett naturföremål var. I grupp om 3-5 personer ställ er i ordning efter föremålets längd, 
tjocklek, bredd och tyngd. 
Hemliga påsar 
Dra ett uppdragskort, utför uppdraget. Vi övade jämförelseord, lägesord och taluppfattning. 
Dikter 
Ta en dikt, utför uppdraget, lägg som en utställning på den vita duken. 
Berätta saga 
Samla material från naturen och berätta en saga där de ord och begrepp ingår som ni tycker barnen 
behöver öva mer på ingår (se ordlistan). 
Samla par (i äggkartong) 
Lek Burr, Kims lek och Memory med föremålen. 
Vi avslutade med leken Ramlat ner i gropen 
Vad har hänt med dej då? 
Ramlat ner i gropen 
Hur många meter? 
5 
1, 2, 3, 4, 5 
Vem ska dra upp dej? 
Ebba  
Reflektioner 
 
 
Efter varje övning 
funderade vi över vad 
denna gav, om man 
kan göra på andra sätt, 
för yngre eller äldre 
barn eller för att uppnå 
ett visst syfte. När 
passar olika metoder?   
 
 
 

http://www.outdoorteaching.com


 

 
Din Workshops rubrik: 
Leka och lära matematik ute 
 
Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Kajsa Molander, Upplandsstiftelsens naturskola 
 
Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida: 
Kajsa.molander@uppsala.se 
www.upplandsstiftelsen.se 
 
 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 

mailto:Kajsa.molander@uppsala.se
http://www.upplandsstiftelsen.se


 

 

Leken som pedagogiskt verktyg A26 Ute är inne 2015 
 

Våra tankar kring leken i undervisningen 
Leken är naturlig i barns lärande, ger variation i undervisningen, ger rörelseaktivitet och det är roligt. Både 
i läroplanen för förskolan och grundskolan nämns leken som ett viktigt verktyg i lärandet. På Örebro 
naturskola använder vi leken bland annat för att befästa kunskap och för att uppleva och förstå. Det är bra 
om eleverna själva får vara med och fundera kring hur olika saker fungerar t.ex. varför en del fåglar väljer 
att flytta på vintern. Genom att uppleva genom leken kan vi skapa den möjligheten. Det räcker inte med 
att bara leka för att få kunskap. Koppla alltid till verkligheten i lärandet t.ex. genom att håva vattendjur och 
titta på trollsländelarven innan ni leker trollsländans livscykel! Leken är bara ett av de pedagogiska 
verktygen, men ett värdefullt och roligt sådant. 
 
Intervjukull (introduktion eller befästa/sammanfatta) 
Den här leken är ett sätt att inleda eller sammanfatta något ni arbetar med. Det kan t.ex. handla om att 
fånga in barnens uppfattningar om vad ett rovdjur är innan ni börjar med det temat, att sammanfatta det 

 
 

Utse 1-
i
t.ex. Vad är ett rovdjur? När den kullade svarat är han/hon fri att springa igen. Kullarna får inte kulla 
under intervjun eller lurpassa. Byt kullare efter ett tag. 
Samla alla efter lekens slut och sammanfatta det som kommit fram under intervjuerna. 
Material: lekband till kullarna, koner eller rep att avgränsa lekplanen med 

 
Fågelmat året runt (uppleva och förstå) 
Leken är ett sätt att förstå varför vissa fåglar flyttar på vintern medan andra stannar. 
Börja med att prata om vad olika fåglar äter och att man genom att se på näbbens utseende ofta kan lista 
ut vad fågeln äter. En fågel som lever på frön har en kraftig näbb som den kan skala dem med. En fågel 
som enbart lever på insekter har en smalare näbb. Visa bilder på de fåglar som ingår i leken. 
Utse 1-2 domherrar (röda band) och 1-2 ladussvalor/lövsångare/sädesärlor (gula band). Dessa är fåglar 
som letar/jagar mat dvs. är kullare. Övriga delas in i två grupper: myggor (blå band) repektive frön (gröna 
band). 
 
Del 1: : Fåglarna (kullarna) jagar/letar efter den mat de behöver (domherren efter frön 
och övriga efter insekter = myggor). Den som blir kullad byter band och roll med kullaren. 
 
Del 2: Nu blir det . Mygghonorna lägger ägg i vattnet (lägger sina band i en liten rulle på 

det för de insektsätande fåglarna? Låt eleverna upptäcka problemet själva! Sädesärlorna kan inte klara sig 
utan mat, utan de väljer att flytta till bl.a. nordöstra Afrika! I många fall flyttar de ensamma. 
Sädesärleföräldrarna flyttar före ungarna. Sedan flyttar den 4-5 månader gamla sädesärleungen själv den 

frön som tidigare. 
 
Del 3: Nu blir det . Myggäggen blir larver och sedan puppor som kläcks till myggor. De döda 
myggorna får nu agera nykläckta myggor och ta på sig banden igen. Flyttfåglarna kommer tillbaka och  
leken leks som i del 1 igen.  
Upprepa gärna lekens olika delar igen, för att repetera och visa på årstidsväxlingarna! 
Materiel: lekband (röda, gröna, gula och blå), koner att avgränsa planen med 
 
 



 

Rovdjurspromenad (uppleva och förstå) 
I den här leken funderar vi kring rovdjurens syn och en strategi för bytesdjur. Rovdjur ser rörelse bra, 
men ett bytesdjur som står stilla har de svårare att se. Den här övningen handlar om det och passar bra 
under förflyttning! 
Jagande djur (även människor) har ögonen långt fram på huvudet, vilket ger djupseende och förmåga att 
bedöma avstånd. Bytesdjur har ögonen på sidorna, vilket ger ett bredare synfält. De kan då lättare 
upptäcka rovdjur. Haren t.ex. kan se runt om, men det är endast en liten bit rakt fram där båda ögonen 
ser. 
De flesta däggdjur där ögonen har undersökts har till största delen stavar. Det är med tapparna vi ser 
färger. Alltså är det inte alla djur som kan uppfatta alla färger och en del djur ser inte färger alls. Vargen 
kan troligen uppfatta blått och grönt i starkt ljus. Den kan se i svagt ljus, men synbilden blir inte så skarp. 
Däremot upptäcker den rörelse mycket bra men har svårt att upptäcka djur som står helt stilla. Björnen ser 
mycket dåligt, men har ett välutvecklat luktsinne. Lodjuret har mycket god syn. Förr trodde man att den 
kunde se genom husväggar. Om den såg in i ditt hus på midsommarnatten så blev du extra skarpsynt sa 
man! Lodjuret kan känna igen en råbock på 500 meters avstånd vintertid och 300 meter sommartid. 
Däremot kan det ha svårt att urskilja ett stillastående rödaktigt rådjur mot en grön bakgrund, men om det 
rör på sig upptäcks det lätt av lodjuret. 
 
Du är rovdjuret t.ex. ett lodjur och går först. Övriga är bytesdjur t.ex. rådjur som lodjurets favoritmat. Ni 
rör er alla framåt på stigen. Helt plötsligt vänder 
rovdjuret sig om. Då gäller det för bytesdjuren att stå helt stilla om de inte ska bli upptäckta och jagade av 
rovdjuret.  
Den som rört sig och blivit kullad får också bli rovdjur och gå först (alternativt byta med rovdjuret). 
Upprepa leken flera gånger! 
Material:  inget! 
 
Revirleken (uppleva och förstå) 
Under våren sjunger fågelhannarna för att locka till sig honor och för att hävda sitt revir. Honorna har 
bara kontaktläten och varningsläten (vilket även hannen har). Reviret har de valt med omsorg  ett 
område där det finns tillräckligt med mat för att föda upp sina ungar. De fåglar som finns på plats först 
efter vintern kan välja de bästa reviren. Konkurrensen om reviren sker inom arten t.ex. blåmes mot 
blåmes. En talgoxe kan däremot ha sitt revir inom blåmesens revir.  

från Lin
med ett fantasiläte som alla har, men genom att ta verkliga fåglar lär man sig läten på köpet. 
Halva gruppen sprider ut sig inom ett bestämt område, där de har sina revir. De står sedan still inom sitt 
revir. Andra halvan ställer sig på en linje i ena änden av området. De är fåglar som inte har hittat något 

 de kommer på armlängds 

undan. När alla tagit sig förbi reviren och bildat egna revir bortanför de andra (över nästa rep), så byter ni 
uppgift. 
Material: 2 rep att markera start och stopp med 
 
Supermatte (befästa) 
I den här leken tränar vi de olika räknesätten och varför inte lite algebra? 
Utse 1-3 kullare. Den som blir kullad ställer sig med ena armen rakt upp och med knuten näve 

 

ledaren bestämt innan). De talen använder man sedan i t.ex. en addition (t.ex. 3 fingrar plus 2 fingrar) och  
försöker att snabbt säga svaret. När båda är överens om att svaret är rätt, blir den kullade fri. Kullaren får 
inte kulla eller lurpassa medan man befriar.  Byt kullare efter ett tag. 
 
Den här leken kan varieras i svårighetsgrad genom att  
 använda en hand var 
 stålmannen får använda båda händerna och befriaren en hand 



 

 båda får använda båda händerna 
 
Variera även med olika räknesätt: 

 addition 
 subtraktion (det högsta talet minus det lägsta) 
 multiplikation: alla tabeller eller bara en t.ex. 5:an (befriaren visar 5, den kullade valfritt antal) 
 valfritt räknesätt (den kullade bestämmer vilket) 
 algebra: den kullade säger ett tal mellan noll och fem (t.ex. fyra) visar valfritt antal fingrar, noll till 

fem, med hjälp av den ena handen (t.ex. två fingrar), och visar övriga fingrar för att få det sagda 
talet bakom ryggen (i exemplet blir det två). Befriaren gissar hur många fingrar som visas bakom 
ryggen = vad X är i ekvationen. Visa sedan även fingrarna bakom ryggen och räkna om det är 
rätt. 

 
Material: lekband att markera kullarna med, koner att begränsa lekplanen med 
 
Skalbaggens/trollsländans/fjärilens livscykel (befästa) 
Den här leken är ett bra sätt att befästa ett djurs livscykel. Här har vi valt skalbaggen eftersom många 
skalbaggar lever i döda (och levande) träd. Leken kan naturligtvis göras om till en annan livscykel t.ex. 
fjärilen, trollsländan, silverfisken etc. 
 
Leken leks intill ett gammalt liggande multnande träd (=död ved) som är 
skalbaggslarvers livsmiljö. 
Alla börjar som ägg och visar det genom att hålla armarna i en rund form runt 

-
sax-
kvar som ägg. 
Larven håller ihop händerna och visar en ålande rörelse framför sig när den går 
omkring. När den möter en annan larv gör de sten-sax-påse och vinnaren blir en 
puppa. Detta visas genom att hålla armarna som en kram omkring sig själv.  
När puppan möter en annan puppa blir det sten-sax-påse och vinnaren blir en 
flygande skalbagge (viftar med armarna). 
När skalbaggen möter en annan skalbagge gör de sten-sax-påse och vinnaren 

h 
livscykeln börjar om igen. 
 
Här går leken om och om igen och alla tar sig förhoppningsvis genom alla 
stadier. Prata gärna om att det i verkligheten uppstår problem på vägen med t.ex. 
andra djur som äter larver t.ex. hackspetten. Skalbaggslarver är en viktig föda för 
hackspettar, vilket gör att den döda veden även är livsviktig för hackspettar! 
 
Livscykel hos djur med ofullständig  
Tex Trollslända (flyga med armar ut), Börjar som ett ägg (med armar formade 
som ett ägg runt huvudet), liten trollsländelarv (hukande gång med ena handen 
som en fångstmask), stor trollsländelarv som bytt skal och växt (gå upprätt med  
ena armen som fångstmask), larven sitter på ett strå (t.ex. en trädstam) och  
spricker och blir en trollslända som lägger ägg i dammen och blir sedan ett ägg 
igen. 
Material: Exempel på död ved (= en liggande, multnande trädstam) Trollslända: 
en damm intill lekplanen 
 
 
 
 
 
Mer om: Fullständig och ofullständig metamorfos (eller förvandling) 



 

Man pratar ofta om metamorfos om den förvandling djur genomgår när kropparna helt byter form och 
funktion; tex när grodynglet blir en groda. Oftast när vi pratar om metamorfos menar vi dock insekternas 
förvandling som vi delar in i: 

Fullständig metamorfos  Här genomgår djuren samtliga fyra stadierna. 

Ägg  -  Larv  -  Puppa  - Vuxen  

Exempel på djur som har fullständig metamorfos är exempelvis fjärilar, skalbaggar, steklar (myror, getingar 
etc) och tvåvingar (flugor, myggor etc). 

 

Ofullständig metamorfos  Här hoppar insekterna över puppstadiet och kläcks som en 
liten mini-vuxen som kallas nymf.  

Ägg  -  Nymf  -  Vuxen  

Exempel på djur som har ofullständig metamorfos är exempelvis trollsländor och andra 
sländor, gräshoppor, silverfiskar och tvestjärtar. 

Här är en nymf till en gräshoppa 

Den vuxna individen kallas Imago på fackspråk  hos alla insekter. 

 
Sant-falskt i ring (introducera, befästa, utvärdera) 
Alla står i en stor ring utom den som är kullare som står i mitten. Markera allas platser med varsin 
kon/liknande alternativt att alla har varsitt träd som är markerat med t.ex. ett band. Beroende på dagens 
innehåll kan kullaren i mitten vara t.ex. Sveriges giftigaste spindel gifttaggspindeln och övriga insekter eller 
kullaren ett lodjur och övriga olika bytesdjur. 
Du säger ett påstående om något ni arbetat med under dagen. De barn som håller med/tycker att det är 
rätt byter plats med någon annan som håller med. Man får inte byta till en plats närmast utan en plats på 
andra sidan ringen. De som inte håller med/tycker att det är fel står kvar. Kullaren försöker att kulla 
någon av de som byter platser. Den som blivit kullad byter uppgift med kullaren.  

sedan ut hur det egentligen var innan du säger ett nytt påstående. 

ta svar! 
 

Trampa upp en snölabyrint = t.ex. ett jättestort spindelnät. I mitten står spindeln (= kullaren). Övriga 
sprider ut sig i yttersta ringen runt om.  
Du säger ett påstående (som i varianten ovan). De i ytterringen som håller med byter platser med 
varandra, men måste då passera rakt igenom nätet  inte byta åt sidan. Spindeln kullar någon av de som 
byter plats och den som blir kullad blir spindel istället. 
 
Material: koner till alla, lekband till kullaren, sant-falskt-påståenden (bra att ha tänkt ut innan) 
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Natursmedjan C24, D24 ute är inne 2015 

 
Aktiviteten byggde på ett pedagogiskt material, en pärm med 200 olika enkla naturlaborationer, vilka kan 
utföras på skolgården, i skogen, i parken, vid stranden mm 
De aktiviteterna jag valde till ”Ute är inne” var blandade. Dels beroende på vilket material jag behövde ha med, 
dels på att aktiviteten skulle kunna utföras i ”alla väder” samt att jag visste ingenting om hur området skulle se 
ut. Alltså var ex aktiviteter med vatten uteslutna. 
Gruppen som kom, delades upp i 5 mindre grupper, vilka alla fick göra samma uppgifter, men inte samtidigt 

 
Uppgift 1: Laboration nr 86 Upptäck djuren- locka & reta. (Lite av nr 63 Förstå fåglarnas språk) 
Med hjälp av en konstgjord uggla, i detta exempel gjord av en kudde, tyg, garn och material från skogen.  
Vad händer vid fågelbordet om man sätter ugglan i busken? Hur beter sig småfåglarna? Hur pratar de med 
varandra?  
Kan man förstå djurens språk på fler sätt? 
 
Uppgift 2: Laboration nr 142: Barkavtryck 
Vi lär oss känna igen träd på att se på blad eller knoppar.  
Vi kan också känna igen träd på dess utseende och växtsätt. Granen är ett bra exempel. 
Men kan vi läsa av trädslaget om vi ser på barken? 
Med hjälp av ett vitt, inte alltför tjockt papper och en krita kan man kanske lära sig något trädslags bark. I alla 
fall ser man skillnaden mellan olika trädslag. 
 
Uppgift 3: Laboration nr 101: Liten undersökningsruta 
Ta ett 4,5m långt rep eller grovt snöre, gärna stark färgat. Knyt öglor med ett mellanrum av 1 meter. Knyt ihop 
repet till en fyrkant och fäst 1 tältpinne i varje ögla. 
 
Uppgift 4: Laboration nr 74: Hur högt är trädet? 
Ett sätt att uppskatta ungefärliga höjden på ett träd eller hus, kan man göra med hjälp av en pinne som bör 
vara lite längre än din överarm. 
Lägg pinnen mellan tummen och pekfingret så att överdelen ligger precis vid armhålan. 
Vänd pinnen lodrätt och sikta in trädet så att pinnens övre del pekar mot trädets topp 
Ställ dig sen på ett avstånd från trädet så att handen som håller i pinnen pekar mot trädets rot. 
Mät eller stega (1-meters alt ½-meters steg) upp avståndet till trädet 
 

 
Uppgift 5. Laboration 89: Gnissla som en mus, + nr 90: Blåsa i grässtrå. 
 Att locka på en uggla eller en rovfågel, kan man enkelt göra genom att pressa läpparna hårt samman och suga 
in luft i mungipan. Detta ljud liknas vid en mus eller sorks pipande. Prova att locka på en uggla i skymningen 
eller en rovfågel mitt på dagen. 
 
Att blåsa i ett grässtrå mellan händerna, ger ett tunt gällt ljud. Skulle en råbock skälla i skogen, vissla och se om 
du kan locka fram bocken. Göm dig väl i skogen och prova.  
Obs Tänk på vindriktningen och att du lämna ”prasselkläderna” hemma. 



 

Lycka till! 
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Workshopen Öppna för naturkontakt  förvaltarens roll och möjligheter AB14var inriktad 
på behov, möjligheter och utmaningar kring frågeställningarna: Hur kan vi bidra  ll ökad 
naturkontakt bland barn och unga? Hi ar barn och vuxna  ll den natur som finns  långt 
borta eller nära? Vilka hinder och möjligheter finns a  erbjuda hälsofrämjande och 
lockande platser för lek, lärande och äventyr   ll exempel vid naturreservat, i stadens 
parker och på skolgårdar?  
 
Tillsammans besökte och prövade gruppen Hackelboöns nya upplevelsestig. Hackelboön 
ligger invid en rastplats vid en väg. Besökaren måste ta sig dit med fordon.  
Lisa Johansson, projektledare och Magnus Melander, förvaltare (båda från Länsstyrelsen 
Östergötland) berättade om arbetet med att ta fram upplevelsestigen samt förvaltningen 
av den.  
Christina Svensson berättade om Tjäderstigen invid Tyresta na onalpark i Stockholm. 
Tjäderstigen upplever en växande tillströmning, såväl under skol d som fri d. Besökarna 
kan ta sig till Tjäderstigen med lokaltrafik. 
Därefter besöktes Sätra skola som har en skolskog en kort stig i närheten från skolgården. 
Rose-Marie Riiga, fritidspedagog, berättade om hur skolans fri dsverksamhet använder 
platsen regelbundet.  

Avslutningsvis fördes en diskussion och ett erfarenhetsutbyte kring frågeställningarna:  
Behöver man skapa/bygga upplevelser i naturen för att barn och unga ska vilja gå ut i 
naturen? 

Kan dessa upplevelser göra så att barn och unga blir mer benägna att upptäcka och 
använda skogen i sin närhet/vardag? 

Vilka hinder och möjligheter finns för att skapa naturkontakt bland barn och unga? 
 

Under gruppens samtal framkom de positiva effekterna av utomhusupplevelser. De tre besökta 
platserna var alla goda och olika exempel på det. Upplevs arrangerade upplevelser som ett krav på 
prestation eller en möjlighet till prestation? En del vill ha det, andra inte. Om naturen behöver 
upplevelsestigar för att aktivera barn och ungdomar, ja, det beror på mo agarna. 
 
Deltagarna hade god erfarenhet av skolans värld och hur arbetet med utemiljöer beslutas och 
förvaltas inom kommuner. Många berättade att regler kring säkerheten vid lekplatser ofta 
förhindrade nya initiativ. Det upplevdes avgörande att få med ledningen på nyttan med satsningar på 
utomhusmiljön. Att sprida kunskap om nyttan med utomhuspedagogik görs bäst genom att lotsa 
medarbetarna fram.  
Gruppen diskuterade också hur svårt det är att vara den enda på sin arbetsplats  skola, kommun, 
privat  som driver frågor kring utomhuspedagogik. Svårt att etablera sig som nyexaminerad i ett 

 



 

 

Mer om Hackelboöns naturreservat: 

h p://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/kinda/hackelboon 

Mer om Tjäderstigen: 

h p://www.tyresta.se/leder/tjaders g
en/ 

 
Foto från Hackelboön.  
 

marken här ligger ett jättestort 
 

som passar dig, I verkligheten är 
larvhusenmycket mindre. Nu kan  
du känna hur det är 
att vara nattsländelarv. Kryp in 
och se vadsom finns gömt i det 
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en metod för ökad f
Skapad av Joseph Cornell, pedagog och
lovordats av pedagoger världen över fö
inspirera.
Flow Learning ger pedagoger ett enkelt
naturupplevelser. Genom lekfulla övning
lärandet roligt, omedelbart och dynam
levande förståelse och vördnad för nat
ro och av att vara här och nu.
Flow Learning bygger på universella pri
naturligt ramverk som ger naturupplev

De fyra stadierna av Flow Learning är:

1. Väck Upplevelselustan

2. Fokusera Uppmärksamheten

3. Erbjud Direkta Erfarenheter

4. Reflektera Tillsammans

En Flow Learning session börjar med liv
entusiasm. Den andra serien av aktivitet
att använda sin känsel, hörsel och syn.
upplevelser av den naturliga omgivning
deltagarna uppleva hur det är att vara
reflekterar kring upplevelser och erfare

Vi på Enabygdens naturskoleverksamhet
egna starka upplevelser av naturen, me
överhuvudtaget. Övningarna hjälper de
levande, en mycket viktig del i arbetet

Flow Learning –

förståelse av människans roll i Naturen
h författare till Sharing Nature serien. Flow Learning
ör sin användarvänlighet, effektivitet, och förmåga

t, strukturerat sätt att vägleda eleverna i deras egn
ngar som väcker barnens nyfikenhet och entusiasm

miskt istället för statisk och förutsägbart. Barnen utv
turen. Övningarna bidrar också till att eleverna får e

rinciper om hur människor lär sig. Det ger ett enkelt
velser utöver det vanliga.

vliga, lekfulla aktiviteter som väcker elevernas ener
teter hjälper eleverna att fokusera sin uppmärksam

Det tredje steget erbjuder barnen aktiviteter som
ngen. Genom att känna sig absorberad av naturen, får

 en del av naturen. Slutligen samlas man i mindre g
enheter.

het ser att metoden både kan användas när vi vill g
en även som en metod att få bra flyt i ett utepass
eltagaren att skapa känslomässigt band mellan sig
mot hållbar utveckling,

ng har
att lyfta och

gna, direkta
m, blir
vecklar en
 en känsla av

t och

rgi och
het genom
ger direkta

får
grupper som

ge deltagarna

själv och det



Samling i ring:

• Kort teorikoppling samt ge
• Vi jobbar med två huvudsp

1. Att leda grupp uto
2. Konceptet ”Flow l

• Del A.

Vi jobbar igenom en övning frå
learning” består av. Detta för a
för. Reflektioner kring uppleve

• Del B.

Vi jobbar igenom ett helt ”Flow
upp och reflekterar.

Tankar kring att använda arbet

Övningar:
Del A.

1. Väck Upplevelselustan
Fladdermus och nattfjäril (SNW

2. Fokusera Uppmärksamheten
Ljud (SNWC s40) (NAAfAA s98)

3. Erbjud Direkta Erfarenheter
Kamera (SNWC II s104) (NAAfAA

4. Reflektera Tillsammans
Tyst vandring (SNWC s154) (NAA

Del B.

1. Väck Upplevelselustan
Djurdelar (SNWC s91) (NAAfAA

Näsan (SNWC s70) (NAAfAA s56)

2. Fokusera Uppmärksamheten
Naturtavla (SNWC s48) (NAAfAA

Hur nära kan du komma? (NAAf

3. Erbjud Direkta Erfarenheter
Möt ett träd (SNWC s28) (NAAfAA

Nature and me (TSaEtM)

4. Reflektera Tillsammans
Vikardikt (SNWC s150) (NAAfAA

Program
(3 timmar)

nomgång av dagens program.
pår i dagen övningar
omhus
 learning”

ån var och ett av de fyra steg ”Flow
att i handling få en känsla för vad de olika steg
elser och erfarenheter mellan varje steg.

w learning” pass med alla steg i serie innan v

etssättet när du har uteaktiviteter.

WC s108) (NAAfAA s70)

en

eter
AA s125)

AAfAA s173)

s80)

)

en
AA s113)

fAA s102)

eter
AA s137)

AA s171)

gen står

 vi stannar



Mtrl:

Långrep

Sittskydd

Ögonbindlar

Djurbeskrivningar till näsan

Vita dukar

Skrivunderlägg

Penna

Papper

Dokument med bakgrundsmaterial och övningar

Litteratur:

Sharing Nature with children; Joseph Cornell ISBN 1-883220-73-4 (SNWC)

Sharing Nature with children II; Joseph Cornell ISBN 1-883220-87-4 (SNWC II)

Dessa böcker kommer att utgå i juni-15 och ersättas av en helt nyutgiven bok som
innehåller båda de gamla böckerna och även en del nytt material.

Den nya boken heter:
Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages ISBN 1565892873 (NAAfAA)

The SKY and EARTH touched ME; Joseph Bharat Cornell ISBN 978-1-56589-282-8 (TSaEtM)

Mer:

Mer information kring Sharing Nature hittar du på

http://www.sharingnature.com/flow-learning/

Med hopp om en trevlig och lärorik workshop

Micke Bernövall mikael.bernovall@enkoping.se 0171-626297

Sven Andersson sven.andersson@enkoping.se 070-3311917

http://www.sharingnature.com/flow-learning/
mailto:mikael.bernovall@enkoping.se
mailto:sven.andersson@enkoping.se


De fy
1. Väcka
människ

upplevelse av naturen. Genom
spänning, utan ett intensivt flö
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Steg 1: Väcka entusiasm
Kvalitet: Lekfullhet och vakenhet.
Fördelar:

• Bygger på människans vilja att leka.

• Skapar en atmosfär av entusiasm.

• Blir en dynamisk början som får alla

• Utvecklar vakenhet och övervinner pass

• Skapar engagemang.

• Minimerar disciplinära problem.

• Skapar bra stämning i gruppen.

• Ger riktning och struktur.

• Förbereder för senare, mer krävande

Steg 2: Fokusera upp
Kvalitet: Mottaglighet
Fördelar:

• Ökar uppmärksamheten och koncen

• Fördjupar medvetenhet genom att fok

• Kanaliserar på ett positivt sätt entusiasm

• Utvecklar observationsförmåga.

• Lugnar sinnet.

• Utvecklar mottagligheten för mer kä
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Kvalitet: Att känna närhet med ver
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• Skapar djupare lärande och intuitiv f
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• Främjar personliga upplevelser.
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Steg 4: Dela Inspirati
Kvalitet: Idealism
Fördelar:

• Klargör och förstärker den personlig

• Ökar lärandet.

• Främjar positiv inbördes förstärknin

• Ökar gruppkänslan.

• Uppmuntrar idealism och altruistiskt
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Snacka med djurenC18, D18 OM DJURKOMMUNIKATION OCH DJURLÄTEN 

Ute är inne, Linköping 2015 Kennert Danielsson, Göteborgs botaniska trädgård 
Vi bekantar oss med varandra.    Det här gjorde vi som en walk-and talk-ak vitet. 

1. Berätta för någon något om det djur du bäst förstår dig på! 
Ge exempel på hur det djuret uttrycker viljor och känslor! 
Be din diskussionspartner berätta motsvarande. 

2. Gå därefter till nästa deltagare, kommunicera något av de 
erfarenheter du nyss fått av den första kollegan! 

3. Fortsätt fr punkt 1 osv.  Vi avslutar när ni hör göken. (=KD) 
Varför jobba med djurkommunikation med eleverna? 

 Tankeställare om hur vi själva kommunicerar.  
 Tankeställare om ekologiska villkor. Vilka krav ställer miljö o samspel på vår kommunikation? 
 Empati för våra globala medpassagerare.  
 Annorlunda språklektion.  
 Ämnesövergripande utomhusak viteter (musik, biologi, geografi, teknik...) 
 Ger många tillfällen att ha roligt 

Tips på hjälpmedel 
  
 Lockpipa (För tex div. kontaktläten, rödhaksång, gråsparvsång), trumpinne (hackspettsläten) 
  
 Inspelningsutrustning 
 Ultraljuddetektor (För att lyssna på och artbestämma fladdermöss och gräshoppor) 

Fågelläten: 
 Kontaktläten, sång och vad mer? Härma för att locka. Tänk på att varnings- och revirläten 

stressar fåglarna! Använd måttligt! Håll inte på en hel klass i timtal och härma!  
 Ramsor, minnesregler etc: kolla tips på SOFs hemsida eller hitta på egna! 
  ofta ett rytmiskt smackande eller stötande läte, svårt att 

lokalisera men begripligt för alla 
  

Rörelsepass: Bidans 
 Vi testar att dansa bidansen! Förmedla riktning, avstånd, mängd... men HUR vet bina vad de 

skar leta e er? 
 

 

 

 

 

 Kommunikation bland andra insekter: motsv språk finns även hos humlor, många andra 
insekter har lockläten och revirläten (tex gräshoppor)   

Snacka med fyrfotadjur! 
Först tog vi upp inledande snack om egna erfarenheter, vilka mest gällde däggdjur: katter, hundar hästar, ekorre mm men 
också höns, fjärilar mm . 
Mycket av kommunikationen mellan däggdjur är ohörbar! (gester, rörelser o dofter) 

 
Tänk på att flera av däggdjuren gärna nosar på oss eller varandra för att få information (bla 
utandningsluften avslöjar mycket om hur vår dagsform är) 

Grunderna för bidansen 
Honungsbin utför en dans i en åtta-liknande rörelse för att förmedla riktning, mängd och avstånd 
till födokälla. Lodlinjens riktning uppåt motsvarar riktningen rätt mot solen, alla vinklar motsvarar 
avvikelsen mot denna. Intensiteten i vickande på bakkroppen (vickar mer om det är långt borta!), 
hastigheten i dansen avslöjar födokällans mängd. Dofter som utsöndras i samband med dansen 
avslöjar andra detaljer om flygmålet, tex vad för blommor, lämplig boplats mm. Humlor har 
liknande dansspråk. 



 

Somliga kan snacka utanför vår förm  

 
Din Workshops rubrik: 
Snacka med djuren 
 
Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 

Kennert Danielsson, Göteborgs botaniska trädgård 
 
Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida: 
 
Kennert Danielsson 

Pedagog 

Göteborgs botaniska trädgård 

Carl Sko sbergs Gata 22A 

413 19 Göteborg 

Mobil 0705 374 864 

  

www.gotbot.se 

 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 

http://www.gotbot.se


 

 
Tälja med kniv och yxa AB05, CD05 Ute är inne 2015 
 

Förr var slöjdandet en livsnödvändighet i alla kulturer. I vårt moderna samhälle har 
slöjdandet blivit ett sätt att ta ställning, att leva hållbart, att göra saker för hand och lösa 
problem av egen kra . Den levande hantverkskunskap är del av vårt immateriella kulturarv 
som vi  genom FN  är förpliktat att ta vara på. 
Att göra själv ger frihet och är roligt. Slöjdandet är gränslöst och förenar. 
 
Kniv och täljvett 
Slöjdkniv: 

 Kort blad (50 mm), spolformat ska  
 Barnkniv: +/- parerstång  olika hållning till: i vägen, ger falsk trygghet (alt.  

tejpa/runda spetsen) 
 Vass kniv  slö kniv farlig. Rak slipfas ger stöd vid täljning. Bryn ofta (japanske 

va enbryne/diamantbryne) 
Täljvett:  
Si  - Lägg kniven innan du reser deg - Håll avstånd - Tälj inte mot någon  Gå inte framför 
någon/störa inte - Handen som håller ämnet skal vara bakom knivbladet, tälj bort från 
handen - Hogg inte knivspetsen ned i stubbar  var rädd om eggen! 
 
Täljteknik 
Smörkniven som exempel 

 Klyvning  fiberriktning 
 Täljteknik  tälja med fibre  
 Form och funk on 

 
Yxan, klyvning och täljning 

 Placera ämnet bak på huggkubben 
 Klyva all d i mi en 
 Barnens roll  slå med klubban 

 
Övriga verktyg 
Japansågar (utfällbara), liten borrmaskin (drillborr mindre lämplig), sekatör, 
täljhäst/bandkniv, liten hammare, pryl 
 
Treslag 

 Färskt virke, om ej klar: plastpåse/kall förvaring 
 Björk, sälg/pil, asp, al  vägkanter, högspänt gator, ungskogfält 

 
Exempel 
Täljandet kan ge möjlighet att ta upp många teman: 
Hur växer ett träd? - Skogens betydelse för miljön  Allemansrätten  Historik/självhushåll  
Funk on/este k - Slit och släng/miljö och hållbarhet 
 
Tema för täljandet: Friluftsliv, mat ute, ljud, spel/leksaker,  
 
 
Foto från din Workshop (infoga bild här): 
 



 

 
 
 
Din Workshops rubrik: 
Tälja med kniv och yxa 
 
 
 
Di  namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 

 
 
Me e Handler  slöjdare 
 
Kontaktuppgi er  ll dig och adress  ll din hemsida: 
Me e Handler  slöjdare 
Flenmo 5 
S-640 31 Mellösa 
+46 (0)705 348 248 
info@me ehandler.se 
www.me ehandler.se 
Org. nr 590515-0545, godkänd för F-ska  
 



 

 
Tänt var det här C20,D20 
 

Inledning med att läsa ett stycke ur Djungelboken, där Mowgli gick till människobyn och stal 

med tändstål och flinta. Gruppindelning genom att dela ut bark från fyra olika trädslag. 

Vi gick igenom säkerhet kring elden; brandfilt och vatten och visade 
värme och brännbart material. 

Efter det följde gruppvisa övningar med att göra upp eld. Följande instruktion: 

1. Spänta ett vedträ  till små stickor. Använd en kniv samt ett annat vedträ att slå på kniven 
med. Hela vedträt skall bli bli stickor. 

2. Gör i ordning en eldplåt som står stadigt.. Välj plats med omsorg. Det skall helst vara lä. 

3. Använd lite tändmaterial ( t ex bomull - tampong, näver eller lite papper) och ett tändstål 
för att göra upp eld. Gör upp elden i en tom konservburk som är öppen upptill och har 

 

4. Sköt om elden så att alla stickor brinner upp. Försök att få elden att brinna så länge som 
möjligt, tills det bara återstår aska/kolrester i burken. 

Diskutera 
Vad består veden av (vilken materia)? Hur mycket tror ni att vedträdet vägde? 
Vad händer med det som finns i veden när det brinner? 
Vart tar det vägen? 
Kan ni beskriva hur det ser ut i elden och hur det känns? 
Hur mycket tror ni att askan väger? Vad består askan av? 
Vika frågor och tankar väcks av arbetet med elden? 
Vilka didaktiska frågor väcks? Prata om plats, säkerhet, syfte, utrustning, ämnesinneh  
Tillverka kolkrita 
Kolkritor i aluminiumfolie: Ta en pinne (hassel eller rönn) av valfri längd, skala bort barken 
med kniv eller potatisskalare och packa in den noga i en bit aluminiumfolie. Se till att luft inte 
kommer in någonstans. Se också till att pinnen blir inrullad i minst två lager folie eftersom det 
yttersta lagret ibland oxideras till smulig aluminiumoxid. Lägg den i elden i ca 15 minuter. 
Använd tången när du plockar ut den ur elden. 

Dikutera 
Hur kan denna övning utveckas till att bli än mer utforskande för eleverna? Vilka frågor tror 
ni eleverna kan ställa? 
Hur kan man kemiskt beskriva att pinnarna inte brinner upp? 

 
Sedan fick deltagarna använda sina kolkritor att rita något som de associerade till kring elden. 
Fakta 
När vi lägger vedträet på elden så blir det varmt och ljust! Det frigörs energi.Den energin 
fanns bunden i veden, i de energirika sockermolekylerna som bildades när trädet växte. 
Energin finns i de energirika bindningarna. Trädet använde fotosyntesen för att växa, och då 
byggdes ljusenergin från solen in i veden till kemiskt bunden energi. 



 

Energiomvandling från solenergi (strålningsenergi) till kemiskt bunden energi (veden) till 
värme och ljus (strålningsenergi).  
BRÄNSLE + SYRE =  
KOLDIOXID + VATTEN +VÄRME 

Vi eldning går fotosyntesen baklänges, och energi frigörs igen. Det bildas också lite aska; den 
innehåller de mineralämnen (t ex kalium, fosfor, kväve, magnesium, järn mm) som trädet 
sugit upp från marken. För att veden ska kunna brinna måste elden först koka bort en del av 
vattnet i veden. Det bildas också nytt vatten när veden brinner.  

Det mesta av veden består av kol, och när vi eldar kommer den ut som koldioxid, en gas som 
finns i luften. De koldioxidmolekylerna behöver trädet när det ska växa, och de kommer in i 
trädet igen genom klyvöppningarna i bladen eller barren.  

 
Foto från din Workshop (infoga bild här): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Din Workshops rubrik: 
Tänt var det här! 
 
Ditt namn, uppdragsgivare och ev. logotyp: 
Lo a Billing och Anna Carin Nyberg 
Matematikämnets och Naturvetenskapsämnenas Didaktik, Stockholms Universitet (lärarutbildning) 
 
Kontaktuppgifter till dig och adress till din hemsida: 
 
Anna-carin.nyberg@mnd.su.se 
Lo a.billing@mnd.su.se 
 
www.su.se/mnd 
 
 

Tack för ditt bidrag till konferensen! 
 
 

mailto:Anna-carin.nyberg@mnd.su.se
mailto:a.billing@mnd.su.se
http://www.su.se/mnd


 

 
 
 
Workshop AB03  Teambuilding i nature Ute är inne 
2015 
Lars Magnusson, Lisa Lundin 

Innehåll 
Bakgrund 
Lista över aktiviteter 
Lärarinformation 
Föräldrarinformation 
Utvärdering 
Information på uppstartsmötet 
 

 
 



 

 
 
 
Bakgrund 
Teambuildingen riktade sig till åk 4 och genomfördes i oktober-november 2014 med totalt 14 
klasser. Upplägget borde dock fungera för åk 5-9 med vissa modifieringar. Det hela startade 
med en inbjudan till kommunens alla lärare som arbetade i åk 4. De som anmälde sig kom på 
en förträff där vi gick igenom hela upplägget och beskrev kopplingar till läroplanen. Vi var 
också tydliga med vilken deras roll skulle vara under dagen och de blev tilldelade vissa 
arbetsuppgifter. De fick också i uppgift att gå igenom några grundläggande saker med 
eleverna före besöket. De skulle ha pratat om kretslopp, nedbrytning, allemansrätten mm. 
 
En viktig princip för oss var att bara de lärare som var med på förträffen fick delta med 
klassen. De fick alltså inte skicka en kollega i stället för dem själva. Hela teambuildingen tog 
ca 4 timmar och vi var ute hela tiden. Vi hade dock en reservplan om det skulle bli riktigt 
dåligt väder. Då hade vi en raststuga som vi kunde göra vissa övningar i. Reservplanen 
användes bara en gång. 
 
Lista över aktiviteter 
De övningar ni kommer att göra under dagen är samma som vi gjorde med eleverna. 
 
1. Inledning. Välkomna. Vi berättar vad dagen går ut på-dagens mål: samarbete-lagarbete, 
lära om hur naturen fungerar, kretslopp och allemansrätt.  
2. Warm ups. Hackspetts-myrkull. Först berättar vi lite om myror och hur de lever, att 
drottningen är jätteviktig. Därefter berättar vi att hackspetten (spillkråkan) gillar myror. Hela 
gruppen deltar. Några är hackspettar och ska kulla resten. De som blir kullade blir förstenade 
myrdrottningar som måste väckas till liv igen av de andra myrorna. När en fri myra kullar en 
förstenad drottning väcks hon till liv och får springa igen. Detta gör att övningen inte bara 
handlar om att komma undan själv utan också om att samarbeta. 
3. Varm-ups. Rulla boll i en fallskärm. 
4. Stationer. Säg två djur som ni tror finns i området. Därefter delas ni in i två grupper med 
de djurnamnen. Grupperna fick cirkulera mellan två olika stationer.  
a. Skidor (max 8-10 st). Vi har två par skidor med plats för 4-5 personer på varje par. 
b. Repövning. Forma fyrkant och t.ex två trianglar och blunda. Diskutera matteord-geometri.  



 

 
 

ositiva ord
övningen leddes av deras lärare och vi berättar mer om den under dagen.  
5. Rörövning med boll. Gruppen ska förflytta bollen genom rören så långt de kan utan att 
den rullar ned på marken. Samma grupper som i stationerna (ca 6 elever per grupp).  
6. Fruktstund på 10 minuter. Här får ni 30 minuters fikapaus med reflektion. 
7. Gruppindelning och vandring till skogen. Genom stegövning delas klassen in i så många 
grupper som ska bygga vindskydd. Grupperna får var sin kasse med utrustning och vi vandrar 
till skogen (ca 10 minuter med eleverna)  
8. Bygg vindskydd. Introduktion om allemansrätten och skogen, naturreservat och 
naturvärden. Demonstration av hur man bygger vindskydd, rep och knopar. Därefter får 
grupperna välja en plats att bygga sitt vindskydd på.  
9. Visning av vindskydd. Alla går runt till varje vindskydd och grupperna får presentera sin 
bostad och varför de valde den platsen. 
10. Lunch. Inledning: prata sophantering, vad gör vi med matsäckens rester? Prata vatten och 
vattenresurser, att vi har gott om vatten i Sverige, men inte i alla länder. Det vatten som varje 
grupp har ska räcka till både soppan och disk. Sedan får barnen koka soppa och äta matsäck 
samt diska.  
11. Riv vindskyddet, packa ihop. Vi är skräpdetektiver och kollar platsen. Eleverna kollar 
på utrustningslistan att allt är med i kassen.  
12. Vandra tillbaks till startplatsen. Under vandringen gör vi ev ytterligare en övning. 
13. Avslut med reflektion. Avslut med fallskärmen som alla fick hålla i.  
a. Vi började med att läsa upp några frågor som åk 2 skickat in till oss och ville ha svar på. 
Eleverna fick förklara t.ex: Varför tappar träden sina löv på hösten? Hur kommer det sig att 
en gammal stubbe så småningom försvinner? Får man elda var som helst i skogen? Får man 
slänga resterna från din matsäck i skogen? Varför tar inte vattnet i en fors slut? Får man åka 
motorcykel eller moped i naturen? 
b. Vi gör en näringsväv i skogen där varje elev får vara en organism som gran, tall, björk, 
vitsippa, blåbärsris, räv, älg, rådjur, citronfjäril, röd flugsvamp, champinjon, bakterier 
daggmask, gråsugga, korsspindel, fnöskticka. Vi diskuterar att allt är ett samspel i skogen.  
c. Avrundning och utvärdering med eleverna, där varje elev fick säga om vi nått målen samt 
beskriva dagen med ett positivt ord. Sedan skickas fallskärmen upp i höjden. 
14. Lärarutvärdering. Läraren fick fylla i enkäten antingen medan vi gjorde slutövningen 
med eleverna eller efteråt och då fick eleverna springa fritt och leka själva. 
 
 
Innehåll i kassen 
2 presenningar, gasolkök, gasbehållare, disksvamp, träslev, 9 rep, liggunderlag 
blåbärssoppa (pulver i burk) 
 
 
 
 
Lärarinfo på mötet inför klassdagen  

 15.30-16.30 (ca) Fika med macka. Vi bjuder på fika o macka och lärarna har själva 
med sig muggar till kaffet. 

 Syftet med lärarkvällen: Att ge lärarna direkt info för att öka chansen att alla elever 
har med sig rätt saker och att förklara vikten av att alla elever är torra, mätta och  
 



 

 
varma för att det ska bli en bra dag med rätt fokus. Samt att gå igenom den 
samarbetsövning som lärarna ska hålla i.   

 Upplägget av klassdagen, syftet och koppling till läroplanen  
 Respons på upplägg och förslag 
 Övning: Hur känns det, kan ni samarbeta?  
 Berätta om och visa den övning de ska leda.  
 Lärarinfo: Kläder och bra mat som de klarar sig på under dagen. Bra förpackad. 

Matsäck i förpackningar som ger så lite skräp som möjligt. Inget får lämnas i skogen! 
 Muggar - alla elever ska ha en mugg till blåbärssoppan i skogen. 
 Föräldrainfo. Papper delas ut 
 Förarbetsuppgift i skolan: Gå igenom kretslopp, allemansrätten  
 Efterarbete. Gör något om allemansrätten. 
 Anmälan: lista med de datum som de kan boka. För att få alla lärare till förträffen har 

vi gjort så att man bara kan anmäla sin klass vid förträffen. 
 Kontaktuppgifter. Mejl o mobilnummer. Jätteviktigt att ta alla lärares direktnummer. 

Och även uppgift om hur många elever det är i klassen. 
 
 

        Till föräldrarna 

 
Miljöverkstan bjuder in till teambulding för åk 4 i Haninge  
Miljöverkstan är en kommunal verksamhet som arbetar med naturen som 
läranderum. Genom naturkänsla och lustfyllda upplevelser vill vi få människor att leva 
mer hållbart och ta ansvar för vår gemensamma miljö. Vi håller till i Jordbro kultur- 
och föreningshus och i Rudanområdet. 
 
Teambuilding 
Under hösten 2014 erbjuder vi teambuilding för Haninges fjärdeklassare i 
Rudanområdet. Vi är utomhus ca kl 10-14 och syftet med dagen är att ge klassen en 
lustfylld dag med samarbetsövningar, som kan stärka sammanhållningen i klassen. 
Vi kommer också att arbeta med hållbar utveckling genom att diskutera kretslopp, 
nedbrytning och resursanvändning med utgångspunkt från vad vi upplever på 
platsen. 
 
Din roll som förälder 
Eftersom barnen kommer att vara utomhus hela dagen och årstiden är höst, är det 
viktigt att de är rätt utrustade. Information om matsäck kommer skolan att sköta om. 
Men det är bra om du hjälper dem med några saker: 
 
Rätt klädsel: Varma kläder, gärna flera tröjor så att de kan sätta på sig lager på 
lager. 
Bra skor eller stövlar om det är blött samt regnkläder vid risk för regn. Varmt på 
händer, fötter och huvud.  Ett varmt barn är ett glatt barn! 



 

Flaska med vatten (obs kranvatten), ca 0,5 liter 
Ryggsäck: för extrakläder och vattenflaska, så att barnen kan ha händerna fria 
Mugg: att dricka i om inte skolan ordnar det.  
 
 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
 
Lisa Lundin och Lars Magnusson 
Miljöverkstan i Haninge 
 
  



 

Teambuilding 2014. Resultat, utvärdering - lärare.  
 
Vad tycker du om dagen som helhet? Medelbetyg: 4,9 
 
(Dålig)                1                   2                   3                  4 (2)               5 (12) (mkt bra) 

 
Motivera gärna: Roliga uppgifter, bra anpassningar efter vädret, varierande övningar o lagom lång 
promenad till o från lägerplatsen, eleverna var mkt positiva o alla deltog-mkt skratt, roliga 
samarbetsövningar o få uppleva naturen-ngt som många barn annars aldrig är med om, så genomtänkt 
o planerat-skönt att komma då, bra organisation o tydliga instruktioner med roliga övningar-toppen, 
bra aktiviteter-lärorikt o bra planering, bra övningar som jag inte kunnat göra själv, jag vet att de 
tyckte om dagen, bra samarbetsövningar-särskilt att bygga vindskydd och koka blåbärssoppa 
 
Tycker du att vi nått målen för dagen? Medelbetyg: 4,8 
 
(Dålig)                1                   2                   3   (1)               4    (1)              5 (12) (mkt bra) 
 
Var innehållet relevant för din undervisning? Medelbetyg: 4,7 
 
 (Inte alls)                1                   2                   3   (1)               4      (2)       5  (11) (mycket) 
 
Motivera gärna: Avslutade vårt område på ett bra sätt, har läst om skogen och kretslopp tidigare, vi 
arbetade mkt med positiva inställningar/förhållningssätt mot varandra och sin egen roll och vi fick 
många utmaningar under dagen, det är alltid bra med olika samarbetsövningar i olika miljöer, alltid 
bra att grupper kan samarbeta, ämnesområden som eleverna gått igenom o som kommer att återkomma 
i undervisningen-bra!  
 
Var nivån lagom för klassen? Medelbetyg: 4,9 
 
(Inte alls)                1                   2                   3                  4    (2)              5 (12) (Perfekt) 
 
Motivera gärna: Många praktiska övningar o dialog, inget var för svårt eller lätt o allt tog lagom med 
tid, alla samarbetsövningar o valet av plats-mkt genomtänkt samt de två ledarna som var trevliga, 
tydliga och engagerade-kanon! Lagom nivå o tydligt ledarskap, 
  
Något som var särskilt bra? Bygga vindskydd (5 st)  det är ngt som eleverna kommer att prata om 
länge, blåbärssoppan o använda stormkök, skidorna, att ni båda var kunniga och pedagogiska och 

kul, allt var bra! Bra o positiva ledare som på ett bra sätt försökte få med alla barn, också bra att ha en 
tydlig avslutning när vi kom tillbaks från skogen 
 
Förslag på förbättringar, t.ex innehållsmässigt, pedagogiskt eller praktiskt? 
Mer tid i skogen, allt var toppen! Inga förslag-allt var bra, kanske mer kopplat till kretslopp och 
nedbrytare, jag har en orolig grupp-vi borde ha planerat lite mer tillsammans för att möta gruppen 
optimalt, en fortsättning kanske 
 
Egna kommentarer: Barnen ville gärna ha fri lek  bra att tänka på, tack för en bra dag trots vädret, 
tack för en trevlig dag trots regn o rusk, en mkt lärorik dag för både elever och oss och ni var båda mkt 
lyhörda för barnens behov och förmåga. Tack för en hääärlig dag! Tack för att vi fick komma-en chans 
för barnen att få komma ut i skogen och skapa minnen för livet, tack för en jättebra dag, jag hörde inte 
sista diskussionen-kanske fanns mer koppling till NO-målen där (ja, det gjorde det- Lasses o Lisas 
kommentar), stort tack för en toppendag-blandad teori o praktik är toppen-eleverna får teorin i ett 
tydligt sammanhang, vi är tacksamma o eleverna var mkt nöjda, klassen borde ha ätit lunch tidigare 
(vårt eget fel). 



   

                                                                                                         

UteNavet   
Workshop: Utbildningsplats skärgården 
Sandra Löfgren sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se 
Mobil: 070 377 23 07 
FB grupp: Utbildningsplats skärgården 
 

Utbildningsplats Skärgården A24 B24 
Funktionsnedsättning i publika utemiljöer  
Förarbetet i skola: 
eleverna sätts tidigt in i vart de ska, vad de ska göra där, vad de kan möta på samt vad 
som är syftet med dagen. Eleverna ska också sättas in i vilka mål i kursplanen man 
arbetar med. Lärarna uppmuntras ge eleverna: 

 Karta 
  

bestämma sig för vad de ska göra. Detta för att tydliggöra ramar och skapa trygghet och 
förståelse. Klassen uppmuntras även till att samtala om vad man behöver ha med sig och 
på sig. Skärgårdsstiftelsen har valt att låna ut en mindre mängt håvar, luppar och 
bestämingsnycklar på plats till de skolor som anmäler sin ankomst för att underlätta för 
den köpsvaga skolan.  
 
Lista på övningar som deltagarna kommer ta del av (med reservation för ändringar) Jag 
står för allt fysiskt material men det är fint om de har med sig ex telefon att fota med och 
ev använda Qr koder.  
 
Alla deltagare är nya för platsen och tanken är att de ska ta del av platsens hemligheter 
och historia samt lära sig om det som finns där idag. 
 

 Materialet (Se bifogade dokument. Dessa är under bearbetning och är inte klara 
att spridas. De är bara till för att bli ev inspirerad av. Den färdiga varianten 
kommer finnas klar från vt-16 på Skärgårdsstiftelsens hemsida, gratis att ladda 
ner: www.skargardsstiftelsen.se ) 

 promenadvägen 
 Brevet från Edith  högläsning alt Qr kod. (dock ej teckentolkning ) 
 

protokoll. 
 Naturbingo /Aktivitssnurra 
 Avslutar med ett brev till framtiden som läggs i kistan. 

 
 
 
Sandra Löfgren 
 

mailto:sandra.lofgren@skargardsstiftelsen.se
http://www.skargardsstiftelsen.se


 

  
Utomhusmatlagning med barn C23 D23 Ute är inne 2015 
 

 
 
 
 
Denna text är ett försök till att 
ge er förslag på frågeställningar och teman a  arbeta vidare med. Jag hoppas a  du fick 
något med dig till just den verksamheten du bedriver. Om jag inte fick med allt eller du har 
frågor och funderingar så är du hjärtligt välkommen att höra av dig, 
 
Med vänlig hälsning  

Mia Klitte 

 
KOM IGÅNG- Organisera och planera 
Några tips i punktform
Drömmarnas hus hemsida: 

Hej,  
Vad roligt att just du valde att gå på workshopen där vi 
pratade om utomhusmatlagning med barn. Krea viteten i 
utomhusköket, samarbetet och förundran för den 
egen llverkade maten väcker både hunger och 
nyfikenhet. Att arbeta med maten från jord till bord och 
tillbaka igen ur olika perspektiv berör de flesta av skolans 
ämnen. Här får du konkreta tips kring matlagning 
utomhus, alltifrån förberedelser och organisation till 
recept. Vi diskuterar vilken tematik vi kan arbeta utifrån 
som speglar läroplanens kursmål och bidrar till lärorika, 
minnesvärda och smarriga upplevelser. Några viktiga 
punkter vi talar om är säsongsbetonad mat och 
matkulturer genom både tid och rum. Men även hur vi 
kan koppla ihop kunskap kring olika livsmiljöer, teknik och 
kretslopp. Bonus är kunskap om regnbågsmat som 
tillsammans med skapande verksamhet förgyller både 
barnens tallrikar och väggarna. 



 

 Diskutera med rektor eller fastighetsägare om plats för matlagning alternativt 
sondera parker i närheten. Ska det vara en fast eldplats så är cementrör väldigt bra. 
Dock inte för högt utan fundera på arbetshöjden. 

 Vad för redskap och material behöver ni? Loppisar och föräldrar är jättebra resurser.  
 Gå igenom regler och skriv upp dem med barnen, vad gäller när man är vid levande 

eld? 
 Vissa saker kan förberedas innan, som ex att tvätta jordiga rotfrukter och skölja allt. 

Går ni iväg kan allt skalas och skäras innan och läggas i påsar. Smet och deg görs 
gärna dagen innan.  

 En separat plats för disk och handtvätt. När det kommer till hygien kan inte handtvätt 
påtalas för många gånger, ha håret uppsatt och peta INTE dig i näsan. Givetvis kör ni 
allt i diskmaskinen när ni kommer in men att få diskningen till en rutin är viktigt. 

 Sätt upp olika stationer och dela ut uppdrag i mindre grupper. Allas gemensamma 
mål är en måltid som ni äter tillsammans.  

 
 
Regnbågsmat 

 
 
Ju fler färger du har på din tallrik desto mer får du i dig av det din kropp behöver för att växa 
och må bra. Genom textur-undersökningar kan du locka barnen att smaka för att hitta sin 
egen s l. Gör ett schema och fyll i om barnen helst vill ha sina grönsaker: rivna, råa, kokta, 
stekta, i slantar, stavar eller kanske som spån och spiraler?! Samarbeta med köket för att 
hjälpas åt med olika färger på salladsbuffén så barnen har många att välja mellan. Likaså när 
er textur-undersökning är klar för då vet ni vad flest barn uppskattar och förhoppningsvis 
kan bespisningspersonalen erbjuda detta framöver. 
 
Varför är många olika färger bra att äta? Fytokemikalier är ett samlingsnamn för många olika 
komponenter och färgämnen i grönsaker, frukt och bär. Forskning visar a  de olika ämnena 
som finns i varia onen av färger kan hjälpa till att motverka cancer, diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdomar samtidigt som de fördröjer åldrandet, ökar din energi, stärker huden mm. Tre 
färger till varje måltid och fika samt fem olika färger totalt under en dag är en måttstock att 
inspirera barnen till. Att smörslunga grönsakerna eller ha en god olja på är väldigt bra då en 
del av färgpigmenten är fettlösliga. 
 
 
 
Säsongens skiftningar, matkulturer genom  d & rum och spara samt förvara 
Vår historia och vår kultur speglas bland annat av den mat och de traditioner vi har. Förr var 
vi helt beroende av säsongens skörd samt att genom olika metoder få råvarorna och maten 
att hålla till nästa vår. Inventera årets säsonger  llsammans med barnen och vad naturen har 
a  erbjuda under våra olika årstider. Kanske livsvillkoren är olika på olika platser runt om i 
världen och vad man kan odla? Tänk att man kan äta ogräs och a  kirskål som många vuxna 
vill bli av med i sina trädgårdar odlades under järnålder och ansågs vara räddningen på 

Undersök frukt, bär och grönsaker tillsammans med barnen, 
se om regnbågen kan fyllas med färgglada läckerheter. Måla 
och rita, studera fakta om dem, skriv och berätta för 
varandra och framför allt smaka! 



 

våren. De gröna späda skotten åts till fjolårets rotfrukter i soppor och grytor. När kirskålen 
blev träig blev det bra foder till djuren. 
 
Olika bevaringsmetoder ger olika smak och har förändrats under årtusendena. Från att 
torka, röka till kylskåp och frys. Varför inte prova att lägga in, kallpressa eller sylta 
 llsammans. Konkreta förslag på vad du kan laga och hur från våra historiska tidsepoker men 
även fakta och förklaringar till bevarande metoder och tillredning kan du hämta ur Malmö 

läsning nedan. 
 
 
 
Syrade grönsaker är populärt men är en gammal bevaringsmetod. Spännande är att 
diskutera olika matkulturer då just syrning är en metod som används i många länder och 
kanske deras matkultur har inspirerat oss att återuppta denna metod. Hur har tekniken inom 
både jordbruket och i våra hem och affärer fått oss att ändra vårt sätt att se på mat och 
använda den. Intressant är många traditionella rätter för att ta vara på rester till att vi idag 
slänger en tredjedel av den mat vi handlar hem. Utifrån dessa aspekter kan både fördelning 
av jordens resurser och hållbarhetsperspektivet belysas utifrån barnens egna funderingar. Vi 
behöver inte gå så långt bak i tiden för att höra om hur pizza och pasta gjorde sitt intåg och 
erövrade varje liten ort i Sverige. Men vad är egentligen svensk mat? 
 
Många års arbete med  dsresor har ge  mig erfarenheten a  engagemanget hos barnen 

ger dem direkt kunskap, stärker deras grupp och 
inspirerar dem att vilja lära sig mer. Den känslomässiga kopplingen när du upplever med alla 
sinnen gör även att kunskapen sätter sig i ett längre perspektiv. 

- talet då tusentals flydde 
fattigdomen i Sverige för drömmen om Amerika. Se boken som en inspiration att 
levandegöra vår historia och samarbeta med det lokala museet, hembygdsföreningarna och 
att leta i bibliotekets gömmor kring kultur, tradition och mat. är både roligt och spännande. 
Såväl Kalmar Läns Museum som Jamtli har kurser och texter att ta del av för vidare arbete. 
Även dagens högaktuella ström av flyk ngar och emigranter kan belysas ur e  historiskt 
perspek v och diskuteras utifrån våra förfäders dröm om ett bättre liv i Amerika, eller varför 
inte järnålderns vikingafärder. 
 
 
Vidare läsning 
Drömmarnas Hus har flera foldrar och material som går att ladda ner från deras hemsida, 
från odlingstips till vilda läckerheter, recept och hur du kan arbeta med regnva en. De 
pedagogisk även här: 
h p://www.drommarnashus.se/verksamhet/avslutade-projekt-fr.o.m-år-2012-i-
urval./drömmarnas-trädgård-15568073 
 
Herjulfsdotter, Ritwa
ISBN: 91-973160-4-0. Spännande och rolig sammanställning av hur örterna användes för att 
bota olika sjukdomar och åkommor. Plocka, torka och sy medicinpåsar för att råda bot på 
insektsbett, brännskador och förkylningar.  

http://www.drommarnashus.se/verksamhet/avslutade


 

 
Lindqvist, Gunilla
91-44-01341-8.  
 
Nyblom, Helena. Supermat- vägen till e  friskare liv.  
 
Serra, Daniel och Tunberg, Hanna

ISBN: 9789197752916. 
 
Serra, Daniel och Tunberg, Hanna. ChronoCopia Publishing - a 
Viking Age Cookbook & ISBN: 978-91-981056-0-5. 
 
Stadsantikvariska avdelningen, Malmö Museer. 

-87336-03-0.  
 
Swahn, Jan- Öjvind - svenska 
ma radi one -88930-84-X. En historisk berättelse om moden i 
maten och drycken inspira on för dig som vill arbeta med historia. 
 
h p://www.so-rummet.se/kategorier/historia/historiska-teman/historia-om-mat-och-
matvanor 
 
TV-  
 
Säsongsmat: 
h p://skansksasong.se 
 
http://säsongsmat.nu/ssm/Huvudsida 
 
Artikel om regnbågsmat: 
h p://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fruktens-farg-gor-fler-friska/ 
 
Mia Kli e                                                                                                                       Mica on AB 
Tel: 0708- 84 17 03                                                                                                    Möllevägen 25 B 
Mail: mia@mica on.se            236 31 Höllviken 
 

 
- odla dina drömmar 

 
 

http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/fruktens
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