
























































































































































 

 

Väsenvandring – sagor och berättande i naturmiljö  
 

Kan berättelser hävda sig i denna uppkopplade värld?  
Men det häftiga är att ord formade till berättelser fortfarande förmår fånga barn och 
ungdomars uppmärksamhet. Ofta blir de alldeles uppslukade och fångade i berättelsen. 
Dansk läsforskare Pia Thomson som myntat uttrycket ” världens bästa gemensamma 
uppmärksamhet” 
 Vi är många pedagoger och andra med mig som upplever att det är lätt att fånga en grupp 
med muntlig berättelse. Elever och barn som vanligtvis har svårt att lyssna sitter snart 
fångad av berättelsen. Det blir lugn och ro i gruppen! 
 

Sparsamt med miljöbeskrivningar 
En muntlig berättad saga är ofta sparsam med utförliga miljö- och personbeskrivningar. 
Sådana saker har alltid varit svåra att komma ihåg, det som händer i sagan/berättelsen som 
står i centrum. Just detta direkta berättande ger lyssnaren rika möjligheter att leva sig in i 
berättelsen utifrån egna personliga erfarenheter och skapa egna inre bilder. Här kan vi som 
berättare lägga till eller ta bort utifrån den barngrupp vi har. Vi kan se över berättelser med 
norm och genusglasögon och ta med dem in i 2000- talet eller kanske diskutera med 
barn/elever varför de gamla berättelserna ofta handlar om modiga pojkar och vackra flickor 
osv. 
 

Ur Lusten att förstå av Peter Gärdenfors - Berättelser som verktyg för förståelse kap: 7 
En utgångspunkt som författaren argumenterar för, är att människans minne är gjort för att 
komma ihåg berättelser.  
- Berättelserna hjälper oss att få våra kunskaper att hänga samman 
- Författaren anser att berättelser är underskattade som pedagogiskt verktyg 
- Goda lärare/pedagoger är ofta goda berättare (kan vara det dagliga, samlingen mm) 
- Sagor och berättelser har varit viktiga kulturbärare, moralregler i en kultur 
- Olika former i olika kulturer 
 

Berätta på ditt sätt! 
- Läs igenom sagan några gånger och prova att berätta för en liten grupp med dina egna ord. 
Man blir ofta förvånad hur mycket man kommer ihåg. Gamla folksagor har ofta en form som 
gör dem lätta att berätta och komma ihåg. Mycket upprepar sig på olika sätt. 
- Gör ett ”skelett” 
Skriv ner några viktiga stolpar, bara som ord och följ dem som en karta men måla ut med 
egna ord. 

Glömmer… 
- Gör inget om man glömmer delar av sagan, det har alltid berättare gjort. Därför förändras 
hela tiden sagor och berättelser som berättas muntligt. Gör dem till era egna! 
Sagorna utvecklas med tiden de lever i. 



 

 
Ju mer du berättar 
- ju tryggare blir du 
- du litar på din egna förmåga att fantisera 
- du behöver inte ha så bråttom, ge lyssnaren tid att skapa egna inre bilder 
 

Litteraturlista; workshop ”Väsen vandring – sagor och berättande i naturmiljö” 
 

Om berättandets kraft; 
Vädefulla sagor -     
Lyft värdegrunden genom berättande  Per Gustafsson, Mikael Thomasson 
Lärande i sagans värld   Marie Arnesson Eriksson 
Berättande i förskolan   Bim Riddersporre och Barbro Bruce 
Lusten att förstå- Om lärande på människans villkor Peter Gärdenfors 
 

Berättelser/Sagor; 
När man talar om trollen   Bernt Tallerud 
Trollkistan    Ebbe Schön 
Troll och människa   Ebbe Schön 
Oknytt    Bengt af Klintberg 
En liten bok om gårdstomten   Per Gustafsson Boel Werner 
Troll    Ebbe Schön 
Älvor vättar och andra väsen   Ebbe Schön 
Tomten och den röda halsduken  Lena Arro 
Sagor att läsa och berätta   Harriette Söderblom 
Fler sagor att läsa och berätta   Harriette Söderblom 
 

 
 

Workshopledare: Sofia Bergner Förskolechef I Ur och Skur Spetsbergen,  
I Ur och Skur Utveckling:  sofia.bergner@iurochskur.se 
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SKOLSKOGEN SOM KLASSRUM 
Jag vill poängtera, att i stort sett hela passet, bygger på att stärka gruppen och att bygger på 
att alla bidrar och att ingen enskild elev kan påverka resultatet själv. När uppsatt mål nås 
samlas gruppen för att göra en ”trigg”, då händerna sänkta läggs på varandra för att sedan 
höjas samtidigt som ett jubel (jaaaa) ropas. Detta gjorde jag med de flesta övningarna under 
workshopen då de stärker sammanhållningen. Viktigt är att organisera de olika aktiviteterna 
så att hela klassen/gruppen behövs för att lösa de olika uppgifterna.  
 
Inledningsvis började vi med att värma upp gruppen med några övningar. Jag berättade att 
jag ofta med klasser börjar att arbeta med hela gruppen tillsammans för att stärka 
gruppsammanhållningen. Sedan körde vi följande övningar: 

- ”Skogsyoga”, under en minut stod vi, blundandes, i en stor cirkel och arbetade med 
andning och kroppshållning samtidigt som vi lyssnade efter ljud som vi sedan 
redovisade för varandra 

- ”360/360” med vändning, vi stod i en stor cirkel, hand i hand, och sprang sedan ett 
varv medsols för att sedan vända och springa ett varv motsols, hela tiden utan att 
släppa taget om varandras händer 

- ”Tornado”, utgångspunkten var i en stor cirkel hållandes varandras händer, på start 
kommando skulle deltagarna två och två mötas i mitten för, att i armkrok, rotera ett 
varv och sedan byta plats. När samtliga par utfört detta slöts cirkel med hand i hand 
och tiden stoppades. Deltagarna fick sedan ge förslag på hur tiden kunde förkortas. 

- ”Älgarna och vargarna” som är en kull-lek där man börjar med en varg som skall jaga 
älgarna som dock kan skydda sig genom att krama varandra. Lyckas vargen ta en älg 
blir den varg o s v. Efter ett tag ser man till att köra med 4-5 vargar för att efter en 
stund se att vargarna börjar samarbeta, precis som älgarna börjar göra efter en stund 
(kramas). Med detta som utgångspunkt kan man sedan berätta om hur rovdjuren gör 
för att samarbeta när de jagar flockdjur. 

 
 



 

Mellanpasset bestod av olika stationer: 
- ”Lyften” som bestod av klossar med olika begrepp som skulle lyftas upp på en låda 

med hjälp av hopprep och ett hjul. Gruppen fick prata ihop sig om vilket av 
begreppen (djuret) som inte passade in bland de andra och förklara varför. Här kan 
man också välja att para ihop begrepp eller storleksordna tal. 

- ”Repgången” som bestod av en lång expanderlina som löpte bland träden i skogen. 
På repet fanns tygkassar med olika saker i. Deltagarna skulle blundandes ledas av en i 
gruppen som fick titta och bara genom att känna i de olika kassarna sedan redovisa 
för innehållet som denna gång var kottar av olika slag samt geometriska figurer 
gjorda av trä. 

- ”Memorybanor” som bestod av små plywoodskivor med beskjutna måltavlor som 
skulle beräknas och talföljdskort med ett tal utelämnat. Gruppen skulle sedan gå en 
slinga i skogen och leta efter dessa skivor och göra beräkningar som sedan skulle 
redovisas för mig. Vad man väljer att ha på skivorna går att variera i all oändlighet t 
ex geometriska figurer, ordklasser, kemiska beteckningar, huvudstäder, vokaler och 
konsonanter mm. 

- ”Underträdetsamtal” där deltagarna fick sätta sig ned och skriva ned allt de visste 
om allemansrätten, sådan de inte var säkra på samt vad de ville ta reda på mer om. 

- ”Repkvadraten” där deltagarna, utan att titta, skulle göra en kvadrat av ett långt rep. 
Här finns det faktiskt några metoder som kan underlätta högst väsentligt, alla 
grupper brukar dock inte få till det första gångerna. 

- ”Begreppskort” där jag hade några kort i fickan som jag delade ut och lät deltagarna 
välja 2-3 stycken som de skulle förklara för mig. Korten denna gång var; polis, 
nämndeman, domare, försvarsadvokat, jury samt åklagare. Inte så enkelt beroende 
på skillnader mellan olika domstolar, både i Sverige samt skillnader mellan olika 
länder. Frågorna tar man sedan med sig till klassrummet och arbetar vidare med. 

 
Avslutningsvis gav deltagarna varandra exempel på hur övningarna kan omformas för olika 
åldersgrupper och ämnen innan samtliga deltagare tillsammans gjorde en sista övning: 

- ”Trädet” där en deltagare fick ställa sig i mitten och utgöra märgen på ett träd. Runt 
märgen fick 5-6 deltagare bilda kärnveden och runt dessa ytterligare några stycken 
utgöra innerbarken innan de sista och ännu flera ställde sig runt omkring och fick 
symbolisera ytterbarken. Man kan med fördela också redogöra för de olika 
funktionerna de har samt lägga till fler om man vill arbeta med fördjupade kunskaper 
om träd. Bra övning för att träna på att vara nära varandra. 

-  
 
 
      Mikael Boman samordnare Skogen i Skolan Jämtland 
      mikael.boman@zonline.se 
      www.skogeniskolan.se 

mailto:mikael.boman@zonline.se
http://www.skogeniskolan.se


 

 
 



Anteckningar från workshopen: 
FNs globala mål- hur bidrar skolan till en hållbar värld?  
 
Presentation och ett naturföremål som kopplar till vad deltagarna vill veta om globala målen.  
Bolla tankar om hållbar utveckling, från boken Att lära in ute för hållbar utveckling. 

- Jordklotsboll kastas mellan deltagarna, den som får bollen delar med sig av sina tankar 
om hållbar utveckling 

Rörelsesaga om nuläget i världen 
- Deltagarna delas in i par och hittar på en rörelse till ett ord eller begrepp, exempelvis 

vatten. 
- Text läses upp av workshopledaren, när parets ord nämns gör de tillsammans sin 

rörelse. 
Vilket är ditt bidrag för att uppnå de globala målen?  

- Deltagarna ritar en varsin bild som symboliserar deras eget bidrag till de globala 
målen. Presentation och reflektion i smågrupper. 

Koppling till läroplanen? 
- Citat från inledande syftesparagrafer ur grundskolans läroplan, Lgr 11. Diskussion om 

på vilket sätt detta syfte uppfylls genom aktiviteter i skolan? Vilket förhållningssätt 
behövs? Hur göra konkret? 

Fragmenteringsleken, från boken Att lära in ute för hållbar utveckling. 
- Vargarna stängs in på en begränsad yta som vartefter krymper när vägar, hus och 

avverkningar görs i området. Jägarna har lättare och lättare att komma åt vargarna. 
Statistik förs genom att lägga stapeldiagram av naturföremål.  

Arter hela timmen, från boken Att lära in ute för hållbar utveckling. 
- Deltagarna får en blomma/växt och ska hitta en likadan 
- Stafett med artnamn, växterna ligger framför och bakom ledet, när en art ropas upp 

ska den flyttas från den ena platsen till den andra 
- Russinleken med arter- halva gruppen utser en hemlig art, andra halvan får gissa 

genom att säga artnamn, en poäng per art. Alla poängen förloras om den hemliga arten 
nämns. Först till 10, poängen sparas mellan omgångarna. 

Är allt hållbar utveckling?, värderingsövning med bilder från globalamålen.se 
- Utvärdering och reflektion Syfte, vilka ämnen, genomförande 

 
Material: jordglobsboll, mobiltelefoner, bild på de 17 globala målen, rep 10 m, bilder 
värderingsövning, citat läroplanen, färgade papper, färgpennor, boken Att lära in ute för 
hållbar utveckling från förlaget outdoorteaching.com 
 
 
 



 
 
Stina Lindblad, biolog/utomhuspedagog 0727324979, stina@L2c.se 
 
Vice ordförande i Naturskyddsföreningen. Konsult i utomhuspedagogik. Tidigare 
naturskolepedagog och ordförande i Naturskoleföreningen. 
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Anteckningar från workshopen: 
Att lära in SFI ute  
 
SFI-undervisningen har så mycket mer att ge än bara ett språk! Att komma till ett nytt land 
handlar inte bara om att lära sig ett nytt språk. Det handlar också om att lära känna folket, 
kulturen och traditionerna. Att vistas i naturen för att motionera, plocka bär och svamp och 
äta matsäck har många som är födda i Sverige varit med om sedan barnsben. Kanske har SFI-
eleverna också en stark koppling till naturen? Hur är de vana att vistas i naturen? Genom 
enkla övningar undersöks vad vi kan lära av varandra och övar samtidigt språkfärdigheten!  
 
Presentation med naturföremål som kopplar till förväntningar på workshopen. 
Fynd och fantasi, ur kommande boken Att lära in SFI ute 

- Plocka så många olika föremål som möjligt på två minuter, parvis. Föremålen hälls ut 
på en gemensam duk och sorteras på olika sätt (motsatsord, färg, material, 
levande/död, ätbar/oätlig) samt används i övningarna nedan.  

Kan jag be att få, ur kommande boken Att lära in SFI ute 
- Deltagarna delas in parvvis och en i paret ber om att få ett föremål från duken med 

naturföremål, paren byter roller 
En eller ett, ur kommande boken Att lära in SFI ute 

- sorteringsövning 
Synonymer, ur kommande boken Att lära in SFI ute 

- sorteringsövning 
The Swedish fika, ur kommande boken Att lära in SFI ute 

- Samtal under den faktiska fikapausen. Hur ser fikatraditionerna ut i deltagarnas hem? 
Vad bjuds en gäst på? Är det lämpligt att komma oanmäld? Är det ok att tacka nej 
eller lämna en del av det som bjuds på fatet?  

Hemma i naturen, ur kommande boken Att lära in SFI ute 
- Deltagarna nittar enskilt en plats i naturen som de kopplar till ett minne. Redovisning 

gruppvis där de berättar om sitt minne för de övriga. 
 



 
 
 
Stina Lindblad, biolog/utomhuspedagog 0727324979, stina@L2c.se 
 
Vice ordförande i Naturskyddsföreningen. Konsult i utomhuspedagogik. Tidigare 
naturskolepedagog och ordförande i Naturskoleföreningen. 
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Ahmed Al-Breihi 
0725716717 
Ahmed.albreihi@friluftsframjandet.se 
 
 

Naturparkour 
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Metodik/rörelsebank Naturparkour  
 

Landning / absorberingslandningen 
En teknik som ofta glöms bort, eftersom den kan anses väldigt naturlig, är absorberings- 
landningen som görs efter ett Drop (hopp från höjd) när man inte har fart, eller kunskap/viljan 
att göra en roll. 

 

 
Metodik: 
För att sträcka ut landningen över en så lång tidsperiod som möjligt, resulterande i en 
mjukare landning, bör man använda hela kroppen. Om du kan gå från att vara väldigt lång 
när du påbörjar landningen till att vara väldigt kort när farten tar slut blir landningen bekväm 
även från höga höjder. 

 
Första fjädern ligger i foten. Landa på framdelen av foten, med hälen högt från marken. 
Notera dock att din häl inte heller får vara så högt upp att foten pekar rakt neråt, då det kan 
resultera i att stöten går rätt igenom foten istället för att absorberas. 
Andra fjädern ligger i knäna. Även dessa bör från början vara så raka så att du får mycket tid 
att landa, men så böjda att de garanterat inte går åt fel håll. Böj inte dina knän mer än 90 
grader, om möjligt. 
Tredje fjädern ligger i höften, och används genom att du lutar fram din överkropp. 
Fjärde fjädern kommer från armarna, som du placerar på marken ca 20 centimeter framför 
dig. 

 
Öva på absorberingslandningen tills du minst kan göra den bekvämt och hyffsat ljudlöst från 
en meters höjd till hårt underlag. 

 
 

Strides 
En typ av hopp som utförs på samma sätt som man vanligtvis springer, fast uppe på hinder. 

 

 
Metodik: 
Hastigheten bestämmer hur långa strides du kan göra. Försök att pendla med ben och armar 
vid varje steg för att behålla så mycket fart som möjligt. 

 



Stationsuppbyggnad: 
Placera flertalet låga till medelhöga objekt efter varandra. Förslagsvis plintlock och 
pallplintar. 
Innan du påbörjar övningen bör du dubbel kolla att hindren är tillräckligt stabila. Äldre 
pallplintar har en tendens att ramla om man trampar på deras kanter. 

 

 

Precision/Press 
Ett Precisionshopp är ett jämfota hopp som tillåter dig få ut väldigt mycket kraft från din kropp 
utan att du behöver ha med dig någon fart. 

 
 
 

Metodik: 
Placera fötterna så att tårna är utanför kanten du hoppar från och ta sikte mot platsen du ska 
landa på. Böj dina ben max 90 grader i samband med att du drar bak dina armar, och börjar 
luta kroppen framåt. Börja svinga armarna uppåt, och tryck hårt med benen. Om du står på 
en kant kan dina fötter trycka bakåt in mot hindret. När man lämnar hindret kommer du, om 
du gjort rätt ha kroppen i en rak linje 45 grader ut från hindret du står på. Om du grupperar 
med dina ben under luftfärden så kommer du att kunna vidga din sträcka ytterligare lite 
längre. Luta dig i luften lite bakåt för att landa med framdelarna av dina fötter på den närmre 
kanten av hindret du landar på, så att dina hälar står utanför hindret. 

 

 

Speed 
En metod att ta sig över ett lågt till mellan-högt hinder som baseras på att stödja sig med ena 
handen i hindret. 



 

 
Inför: 
Känn dig fram till vilken hand du vill stödja i hindret, och vilken fot du vill hoppa från. 

 
Metodik: 
Ta den farten som känns nödvändig. Huruvida du sätter handen i hindret innan eller efter 
dina fötter lämnar marken är upp till dig. Luta dig mot handen som du stödjer dig i, och tryck 
sedan tillbaka dig till upprätt position inför landningen. Kroppen skall under hela rörelsen vara 
vänd åt samma håll. 

 
Tips: 
-Anpassa hindrets höjd. 

-Denna rörelse kan vara de lättaste för ena barnet men komplicerat för ett annat. 
-Det är vanligt att barn vänder sig i luften istället för att hålla kroppen i samma riktning genom 
rörelsen. Be i så fall barnet att hålla blicken på väggen framför sig. 

 

 

Kong 
Rörelsen, som har fått sitt namn från den fiktiva karaktären Donkey Kong, är ett stödjande 
där utövaren kastar sig framstupa mot sitt hinder, var han/hon placerar båda sina händer 
jämte varandra, för att sedan föra sina grupperade ben mellan armarna och påbörja en 
luftfärd tänkt att sluta på andra sidan hindret. Notera att det blir lättare ju längre fram på 
hindret som händerna placeras. 
 
 
 

Metodik: 

 

 

 

 
Huruvida utövaren väljer att trycka ifrån med en fot eller jämfota är upp till utövaren själv, 
men vanligtvis är rörelsen enklare att lära sig jämfota, men kan följas av en längre luftfärd om 
den utövas från en fot. Det kan underlätta om utövaren får börja med att göra en kong upp till 
hindret innan han/hon försöker sig på att göra den över hindret. Låt gärna utövaren börja 
med att göra harskutt. När utövaren är redo låter du utövaren göra ett harskutt där händerna 
placeras på ett plintlock. Höj sedan plintlocket succesivt. 
 



 
 

Utveckla: 
Om du gör en kong där du placerar händerna på hindret två gånger kallas det för en 
dubbelkong. 
Den första placeringen bör vara ganska nära dig när du lämnar marken med fötterna, och 
den andra bör vara nära den bortre kanten av hindret. 

 

 

Tic tac/ Väggsteg 
Ett steg på väggen som utförs för att öka längden eller höjden på ett redan påbörjat hopp. 

Metodik: 
Tic tacs kräver en del hastighet för att fungera. Ta gott om fart parallellt med väggen du skall 
använda. När du lämnat marken, placera enbart främre delen av din fot på väggen, håll 
blicken framåt och balansera överkroppen med hjälp av dina armar. 

 
Stationsuppbyggnad: 
Se till att väggen du använder inte är gjord av gips eller liknande fragilt material. Betong eller 
tegel är att föredra. Kolla också noggrant efter eventuella skaderisker så som basketkorgar 
som hänger ut från väggen. För att låta eleverna experimentera lite friare kan du låta dem 
köra väggsteget till en tjockmatta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Djurimitation 
Spindeln/ Lejonet  

 

Utövaren ska stödja sig på händer och fötter med magen neråt, utan att låta knäna nudda 
ytan. Genom att flytta motsatt hand och motsatt foten framåt skapas rörelsen för spindeln. 
Utövaren ska hålla sig lågt ner och försöka ta stor förflyttningar. 

Denna rör
man förklarar att man låtsas klättra på en vägg och en handen lyfts ska man skjuta 
spindelnät. 

 

 
 

Haren 

 
Haren är den rörelsen som används flitigt i parkouren. Denna stödjanderörelse lägger en bra 

 

Rörelsen går till genom att utövaren börjar med att sätta sig på huk, drar armarna bakom sig, 
gör ett armdrag framåt, placerar händerna långt framför sig med samma avstånd som ens 
egen axelbredd, och nu när kroppsvikten hamnat på händerna hoppar man med benen 
framåt så nära händerna som möjligt. 

 
 

Tips: 

1- Med tiden ska man försöka göra flera snabba harskutt efter varandra. 
2- Försök att sträva efter att hamna med fötterna framför händerna. 
3- Det är viktigt att man har rätt avstånd mellan händerna och raka arma så att lättare i 

 kong. 
4- Armarna är inte bara stödjande men även för at man ska dra fram sig med. 

 



Apan 

 
Att imitera en apa har vi alla gjort någon gång men nu ska vi dra nytta av dennes 
rörelsemönster. 

Apan förflyttar sig i sidled med hängande armar och gärna på huk. Kroppsvikten är mesta 
dels på fötterna men även armarna hjälper till med förflyttningen framåt. Denna rörelse är 
mer hoppande än gående. 

Tips 

1- En klassiker är att låta utövarna låta som en apa också. Detta kan göra att alla får 
bjuda på sig och en god stämning skapas. 

 
 

Strutsen 

 
Strutsen beskriver vi som det galna djuret. En fågel trots sin snabbhet och styrka inte lyckas 
lyfta. Denna imitation ska som beskrivet ageras lite galet. Vi går igenom hur: 

Utövaren ska göra stora cirklellikande benrörelsen genom att lyfta bena utifrån och in och 
knäna ska vara minst i midjehöjd på utövaren. Armarna ska roteras i stora cirklar framåt. 
Utövaren ska springa framåt men blicken fäst åt sidan. Se dock upp för krockar. 

 



 
 

Kängurun 

 
Kängurun är oftast den andra okända imitationen tillsammans med strutsen. Utövaren 
ska hålla armarna framför sig, gärna böjda och med fingertopparna ihop. Sedan ska man 
hoppa med raka ben och tårna ska peka uppåt. Ryggen ska vara rak och vid varje hopp 
ska överkroppen och tårna gå mot varandra. Landningen sker bara på den främre delen 
av foten. 

 
Denna övning ger: 

 Koordination mellan över och underkropp 
 Spänst 
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