Övningar att göra
tillsammans med
din klass ute!
Sammanställda av
Naturskolorna i
Uppland

JANUARI

WALK AND TALK
LYSSNA, TÄNKA OCH SAMTALA
NI BEHÖVER:
Något att samtala om

SÅ HÄR GÖR NI:
Den här uppgiften passar inom alla skolans ämnen och åldrar. Låt
eleverna gå två och två på en slinga i skolans närområde. Ge
eleverna samtalskort med det du vill att de ska diskutera eller
samtala om. Samtalsämnet kan handla om precis vad som helst!
Engelska: Träna muntlig kommunikation genom att samtala om en
hobby, beskriva föremål, personer, platser, ”Med andra ord” etc.
Matematik: Samtala om aktuella begrepp inom kursen eller metoder
och strategier.
Svenska: Argumentera, återberätta, jobba med kamratbedömning
eller ordförråd (”Med andra ord”).
SO: Diskutera samhällsfrågor, religion, miljö, normer eller etik och
moral.
NO: Prata om årstider, krafter, miljöfrågor eller förklaringsmodeller.
Dilemmafrågor passar bra att diskutera. Gör egna som passar din
grupp eller använd dem på nästa sida.

Exempel på dilemmafrågor:
Håller ni med om dessa påståenden?
1. Andra personer kan påverka min självkänsla både positivt och
negativt.
2. Den som pratar mycket har bra självförtroende.
3. Man måste få beröm för att få bra självförtroende.
Jag blir mest påverkad av det…
1. mina föräldrar tycker.
2. mina kompisar tycker.
3. jag ser och läser på sociala medier.
4. eget alternativ.
Du sitter på bussen på väg till skolan. Du ser en annan elev från din
skola som blir knuffad från sin sittplats av två andra elever. Eleven
ramlar och får rejäla skrubbsår på båda sina knän. Det ser otäckt ut
men hen gråter inte. Vad gör du?
1. Ingenting
2. Går fram och frågar hur det gick och om det gör ont.
3. Säger till de andra två eleverna som knuffade.
4. Eget alternativ
Det är dags för redovisningar på Svensklektionen. En av dina
klasskamrater står på tur. Hen verkar väldigt nervös. Bakom dig hör
du att några klasskamrater börjar sucka och viska. Vad gör du?
1. Ingenting
2. Säger åt dem att vara tysta.
3. Vänder mig om och ger dem en menande blick.
4. Eget alternativ
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