
Våga lära ute (Sv/SO/Eng) 

 

Vår workshops utgångspunkt var att ge inspiration till lärare för att våga ta steget och 

undervisa ute på ett enkelt sätt med lite material. Vi gav information om hur vi organiserat 

undervisningen på vår skola. Under workshopen pratade vi om vikten av ett långsiktigt 

perspektiv för att få en fungerande undervisning utomhus, att bygga upp långsamt med ett 

klart mål. Som inledning lekte vi en lek som heter Do you like your neighbours?” En variant 

på fruktsallad med rörelse.  

Deltagarna fick sedan under vår workshop uppleva ett undervisningssätt som vi brukar kalla 

för spindelorientering. Varje ämne hade ett område där olika stationer med instruktioner 

fanns uppsatta. Deltagarna blev indelade i tre grupper som sedan fick arbeta med varje 

ämne och testa de olika stationerna i ca.20 min för att sedan rotera. Reflektioner skedde 

kontinuerligt i grupperna efter de olika stationerna följt av en sammanfattande reflektion på 

slutet av workshopen. 

Engelska 

1. Find the ring 

En sammarbetsövning då gruppens medlemmar blundar, sträcker in sina händer och 

tar tag i en annans händer för att sedan ta sig loss och bilda en ring genom att endast 

prata engelska.  

2. The picture  

Dra en bild och låt dina vänner lista ut vad det är på din bild genom att endast ställa 

ja och nej-frågor på engelska till dig. Går att göra i grupp eller i par. 

3. Battleships 

Genom att lägga olika saker på en tabell övar eleverna ord och begrepp. 

4. Weight and size  

Komparera, hämta olika saker från naturen för att sedan komparerar dem i 

äggkartonger. 

5. The robot  

Led din kompis genom att säga olika uppmaningar på engelska. 

6. Go get the same  

Hämta en sak från naturen och beskriv för din kompis vad du har i din hand och låt 

din kompis försöka hämta samma sak. 

SO 

1. Bibelberättelser 

Kort fakta om hur det var för barn förr och kyrkans stora vikt för inlärning. Para ihop 

rätt bild med rätt text ur några kända bibelberättelser. 

2. Livet förr och nu: kulor  

Kort fakta om hur det var förr i tiden för barn och vilka lekar som var populära, 

samarbetsövning med att förflytta kulor på trälister. 

3. Livet förr och nu: hage 

Kort fakta om hur det var förr i tiden för barn och vilka lekar som var populära, rita 

upp en egen hage och testa att hoppa. 

4. Högtider 
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Para ihop olika bilder på olika högtider i Sverige med rätt namn. 

5. Myter 

Information och diskussion om olika myter. 

6. SO-uppdrag tärningslek 

I skogen hänger kort, varje grupp slår en tärning och letar efter kortet med den 

siffran på. När uppgiften på kortet är klar går gruppen tillbaka och slår tärningen igen 

och addera med det föregående talet och letar efter ett nytt kort. Alternativ, använd 

två siffertärningar och en addition/subtraktionstärning. Först till sista kortet vinner. 

7. Minnesstig 

Gå en minnesstig och leta efter viktiga bilder/symboler från systerreligioner och 

minoritetsfolk.  

 

Svenska 

1. Skriv ord med kartonger 

Samarbeta och skriv så många ord som möjligt. 

2. Ordspråk spindeln 

En samarbetsövning där utmaningen är att förflytta klossar samt sedan para ihop 

olika ordspråk.  

3. Enkelt och sammansatt 

Hämta föremål i skogen och sortera dem i enkla och sammansatta ord. 

4. Lång och kort vokal  

Samla föremål i naturen där vokalerna låter på olika sätt och sortera dem i högar. 

5. Vem har rätt till skogen?  

Denna övning handlar om att argumentera med fokus på skogen, allemansrätten och 

olika djur och växters rätt att finnas till.  

 

Avslutande reflektion från workshopsdeltagarna: 

Inspirerande, givande, roligt, fick nya idéer, lätt att göra om till sitt eget, bra att leka 

inlärning, bra med övningar som övar samarbete på flera sätt som spindeln, bra att 

du inte behöver släpa mängder med material, går att använda alla lekar/uppgifter i 

alla ämnen, lätt att anpassa till andra åldrar och sammanhang. 
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