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Att lära in ute om det gröna C07 D07 

Doftdrink: Ett sätt att upptäcka platsen och även ett sätt att möta kompisarna i gruppen. En 

doftdrink serveras i kåsa och var och en får gå runt och upptäcka dofter på platsen. När drinken är 

färdigblandad minglar vi runt och bjuder våra vänner. Kanske får man gissa vad som luktar, kanske 

kan man hjälpas åt att namnge de arter man hittat. Källa:  

Reflektioner:  

- Kan användas för att träna artkunskap 

- Använda luksinnet 

- Luktar illa/luktar gott 

- Höstens dofter av nedbrytning doftar mer 

- Lätt att genomföra 

- Går att rikta beroende på vad man vill ha ut av övningen: arter, upptäcka platsen, varför 

doftar blommor 

Fjäril söker: En lek för att uppmärksamma biologisk mångfald, och på köpet pollinering och 

insekternas och växternas samspel.  

Parvis eller i grupper om tre tar man rollen som en fjäril, fjärilen ska söka sin värdväxt. Uppsatt finns 

ett bildstöd/facit – bra att kombinera text och bild för att stötta alla elever. Nektar (vatten) i en kopp 

med hål, ta med fjärilens ägg (ärta) och flyg tillsammans för att hitta värdväxten som finns utplacerad 

i lekytan. Värdväxten har en bägare, eller kåsa där fjärilens ägg placeras. Men se upp! Ni måste hitta 

värdväxten innan nektaren tar slut i koppen! Tar det slut är det bara att flyga tillbaka till 

nektarförrådet! Efter en stund kommer några ”fjärilar” att upptäcka att värdväxten är borta! 

Trädgårdsmästaren har varit där och rensat ogräs! Brännässlor är väl ogräs! Eller? 

Källa: Att lära in ute för hållbar utveckling 

Reflektioner:  

- För yngre elever kan det vara lämpligt att hoppa över nektaren 

- Bra att samarbeta då det är flera saker att hålla reda på – fjärilskort, nektarkopp och ägg 

- Bra att samarbeta för det kanske uppstår samtal och det kan vara en trygghet att arbeta 

tillsammans.  

- Användbart för diskussioner – Vem bestämmer vilka växter som ska finnas? Hur kan vi bevara 

den biologiska mångfalden?  

Artburr: En klassisk lek Burr och i det här fallet med arter från platsen där vi är. Parvis samla 5 st löv. 

Tillsammans med ett annat par samlar man, sorterar och namnger de olika arterna på en vit duk. 

Därefter spelas Burr. Lagen spelar mot varandra och samlar poäng. Först till 10 vinner. Kom ihåg att 

låsa/säkra poängen och spela strategiskt.  

Källa: Att lära in ute för hållbar utveckling (Russinleken) 

Reflektion:  
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- Ett spel som går att utveckla spelmässigt beroende på åldersgrupp.  

- Går att spela i olika åldrar 

- Olika svårighetsgrad beroende på hur många arter man använder 

- Använda till att träna olika saker – arter, former, färger… 

Krabbelurer: Ett trevligt mellanmål som går att variera utifrån årstid. Tillagas mysigast på stekhäll 

över öppen eld. Här väcktes nyfikenhet kring eldstadens konstruktion. Tre stora konservburkar, 

eldfat av tunnlock och en muurika på tre ben som balanseras över elden.  

Fotosyntesen i tre nivåer:  

För de yngsta: Klorofyll och klorfylla, en saga att berätta där man kan dramatisera fotosyntesen. 

För mellanstadiet: Runt trädet, Bygg fotosyntesen med lappar. 

För högstadiet: Stafett, bygga en sockermolekyl 

Källor:  HUT – boken Att lära inne serien, Naturskoleföreningens medlemstidning, Bladet 2018 

Reflektioner: Du får in rörelse i övningen och en förståelse i hur en sockermolekyl är uppbyggd. 

Näringskedjaleken: Visa bilderna av djuren, i det här fallet vattenlevande djur. Gruppen funderar 

över vem som äter vem och vem som i sin tur blir äten. Nedbrytaren hamnar lite på sidan och med 

det påbörjar vi lekinstruktionen – Leken går ut på att gråsuggan (nedbrytaren) ska ta det andra lagets 

rovfågel. Gruppen delas i två lag: Varje lag får varsin uppsättning djurkort – i vårt fall gröna resp gula. 

Lagen delar ut djurkorten inom gruppen och diskuterar fram strategier. Därefter startar spelet – in på 

spelplanen, möt/fånga en motståndare, jämför bilder. Den som äter den andra tar med 

motståndaren till sitt ”bo”. När ena lagets gråsugga/nedbrytare fångat andra lagets rovfågel är spelet 

över. Det går att spela flera omgångar – lagen omfördelar korten och hittar nya strategier!  

Källor:  

Reflektioner:  

- Många alternativa lekar som bygger på samma sak 

- Giftiga leken – med bollar eller ärtor som anrikas i näringskedjan 

- Samarbete och strategitänkande 

- Bra med bildstöd och genomgång innan 

 

Avslutningsring: En fråga som alla i gruppen får tänka på – denna gång: Vilken övning kommer du att 

använda först av de vi provat på? Alla vänder ryggen in mot ringen och när man kommit på vad man 

ska svara vänder man sig om. När alla har näsan in mot ringen går man laget runt och alla får säga 

vad man tänkt på.  

Källa: Att lära in ute Övningar i bakfickan 

Reflektion: Kan användas som utcheckning t ex 
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Foto från din Workshop (infoga bild här): 

Doftdrink:  
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