
Cirkelträning är en träningsmetod som innebär att man gör ett antal övningar efter varandra utan vila 

emellan. I vår litterära cirkelträning utmanas barnen i moment kring bokstäver och skrivande, rörelse och 

miljökonst. 

• Bygg upp övningarna på skolgården: skriv ut bilder och förbered med eventuellt material.

• Delar av cirkelträningen kan eleverna utföra själva på rasterna medan andra kräver en ledare. Vi

rekommenderar att ni delar in eleverna i mindre grupper med ca 4 deltagare i varje grupp.

1. Bygg din bokstav eller ditt namn med vad du hittar i naturen. Obs! Miljökonst är ofta förgängligt,

likadant är det med de här bokstäverna, nästa grupp i cirkeln kanske behöver låna en kotte eller en

pinne från din bokstav.

2. Skärp dina sinnen

Märk ut en ruta på ca 5x5 meter. Eleverna ställer sig i rutan och ser sig omkring. Vad ser de? Vad

hör de? Vad känner de? och vad doftar det? Skriv ner eller bara berätta för varandra i tur och

ordning. Alla säger en sak åt gången.



3. Gå på skattjakt! 

Hitta motsvarande föremål i naturen som ni ser på bilderna.  

 - skriv ut bildarket ”Skattjakt” 

 - klipp ut bilderna, plasta om ni vill och lägg dom i lämplig burk eller låda 

 - låt alla i gruppen dra varsin bild och ge sig ut på skattjakt på skolgården. Antingen kanske man 

hittar ett föremål man kan ta med sig tillbaks, t.ex. en rund sten eller så hittar man ett föremål 

man kan peka ut t.ex. ett rektangulärt hus.  

 - upprepa så många gånger ni tycker det är roligt 

 

 

 

4. Hoppa hopprep och läs ramsor  

Öva på rytm och rim. Använd t.ex. de här ramsorna eller egna som ni kan. 

 

 

O makaroni 

O mackaroni  

Maruska, maruska 

Teo, teo  

Puss, puss, puss 

Teo, teo  

Puss, puss, puss 

 

En sjöman for till Aj, aj, aj 

För att lära sig om Aj, aj, aj 

Och när han kom till Aj, aj, aj 

Fick han lära sig om Aj, aj, aj 

 

En sjöman for till Lav, lav, lav 

För att lära sig om Lav, lav, lav 

Och när han kom till Lav, lav, lav 

Fick han lära sig om Lav, lav, lav 

 



En sjöman for till Jo, jo, jo 

För att lära sig om Jo, jo, jo 

Och när han kom till Jo, jo, jo 

Fick han lära sig om Jo, jo, jo 

 

En sjöman for till Aj, aj, aj 

För att lära sig om Lav, lav, lav 

Och när han kom till Jo, jo, jo 

Fick han lära sig om Aj, lav, jo 

 

 

Coca-cola 

Fanta, Sprite 

Ta en light 

A no, no, no 

A so, so, so 

A no, a so 

A Mexico 

 

 

5. Känslor 

- skriv ut listan med adjektiv, klipp och ev. plasta, vill ni kan ni även trä en tråd i lappen så att den 

går att hänga upp.  

- dela ut ett adjektiv per barn eller per grupp med barn. Läs lapparna och fundera gemensamt 

över vad ordet betyder. 

- låt barnen gå runt på skolgården och märka den plats/det föremål som motsvarar ordet på 

lappen.  

- avsluta med att gemensamt gå igenom alla beskrivningar.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilder/Kuvat: https://pixabay.com/fi/ 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



Känsloord 
https://ryhmarenki.fi/wp-content/uploads/2019/03/Kansloord-kort.pdf 

 

GLAD   LEDSEN   BESVIKEN 

FÖRVIRRAD  SUR   ARG 

FNITTRIG  OTÅLIG  FUNDERSAM 

IVRIG   ÄVENTYRSLYSTEN 

OSÄKER   UPPRÖRD  KRITISK 

UTTRÅKAD  LYCKLIG  RÅDLÖS 

BESVIKEN  TRYGG   BESTÄMD 

OTILLRÄCKLIG  ENGAGERAD  STRESSAD 

HOPPFULL  FRUSTRERAD  BELÅTEN 

UPPIGGAD  ÅNGESTFYLLD  BESTYRKT 



TRÖTT   ENSAM  ÖVERRASKAD 

FÖRTRÄFFLIG  FÖRSKRÄCKT  TILLITSFULL 

IRRITERAD  TACKSAM  LIVSKRAFTIG 

KUNSKAPSTÖRSTIG RÖRD   LUGN 

FÖRVIRRAD   UTTRÅKAD  GLAD 

FÖRSTÅDD  HÄPEN    VILD 

GAMMALDAGS  BEFRIAD   LYCKA 

MISSFÖRSTÅDD  KRAFTFULL  VANLIG 

LEDSEN   OROLIG   NERVÖS 

AVUNDSJUK  KAOTISK  JÄKTAD 

UPPLIVAD  KREATIV  RASTLÖS 

UTMATTAD  FÖRYNGRAD  ÖDMJUK
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