
Svenska i naturen �NATURGUIDEN�Instruktioner

Mål: eleverna får beskriva och berätta om sin omgivning, andvända fantasin i 
berättandet, lyssna på varandra och ställa följdfrågor

Utrustning: färgkoner, lista med hjälpmeningar till guiderna (1 per grupp)

Naturen är full av sevärdheter i både stor och liten skala. En skicklig naturguide hittar alltid 
intressanta saker att titta på – även andra sinnen kan behövas. Vi leker naturguider och drar 
iväg på en guidad tur.

Övningen görs i grupper om 3-5 elever. Eleven som börjar som guide i sin grupp får en lista 
med exempel på olika sätt att inleda en mening, t.ex. ”Ser ni trädet där borta...”  I den här 
övningen behöver man inte hålla sig till sanningen utan guiden får gärna fritt använda fantasin, 
så länge det hen berättar har en tydlig koppling till något man med olika sinnen kan upptäcka i 
omgivningen. Efter en stund får följande elev i gruppen ta över rollen som guide. De som inte är 
i tur att guida ska aktivt lyssna och reagera på det guiden berättar. De får gärna ställa relevanta 
frågor till guiden. Guidningen kan antingen ske längs en stig (grupperna skickas då iväg med lite 
mellanrum) eller fritt på ett bestämt område i naturen.

Tips: Testa att guida i olika miljöer både ute och inne. Gör egna listor med hjälpmeningar  
vid behov.



Språkbad i naturen 
NATURGUIDEN

I den här skogen…

Ser ni den här lilla…

För hundra år sedan…

Om ni går ner på huk  
här kan ni se…

Den där fantastiska…

Om ni känner på den  
här mossan…

Om ni tittar uppåt  
märker ni att…

Ser ni stenen där borta? Den…

Den här märkliga…

Man skulle inte tro det,  
men på den här platsen…

Där borta kan man skymta…

I juli växer här massor av…

Där uppe i trädtoppen…

Den här doften…

Det här är min  
favoritutsikt för att…

När jag var liten  
brukade min farmor…

Om ni lyssnar riktigt  
noga så hör ni…

Hör ni den där fågeln…

Den här spännande växten…

Om ni känner på  
barken med kinden…

Visste ni, att  
den här svampen…

Ovanpå den här 
trädstammen…
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