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naturen 
er et ideelt 
klasserom! 

i naturen ligger alt til rette 
for fri utfoldelse 
Det betyr gode opplevelser og praktiske 
erfaringer både for elever og lærere. Ar-
gumentene for å ta i bruk naturen som 
arena for læring, fysisk aktivitet og natur- 
opplevelser er mange: 
• Variert undervisning og varierte 

læringsarenaer er motiverende og 
skaper god trivsel og gir bedre læring! 

• Vi lærer på ulike måter. Dette bør i 
større grad gjenspeiles i undervisnin-
gen ved å benytte ulike arenaer og 
varierte metoder.

• Vi vet at opphold i naturen gjør 
barna mer harmoniske, de har færre 
konflikter og får bedre motorikk. 
Fysisk aktivitet i friluftslivsområder 
gjennom hele oppveksten bidrar til 
å forebygge både psykiske og fysiske 
helseproblemer. 

• Kunnskapsløftet legger opp til at 
deler av undervisningen i flere fag 
legges utendørs for å kunne nå 
kunnskapsmålene. 

• Gode opplevelser i naturen gjør at 
elevene blir glade i naturen, og det 
man er glad i ønsker man å ta vare 
på. Altså er dette positivt også i et 
miljøperspektiv.

beVegelse bedrer 
læringen
Et dansk prosjekt, «Sett skolen i bev-
egelse», konkluderer med at elever som 
er fysisk aktive lærer bedre. De har også 
dokumentert at fysisk aktivitet virker 
positivt inn på språklige ferdigheter,  
arbeidshukommelse, logisk tenkning 
og problemløsning. 

Flere undersøkelser i Norge og Sverige  
viser dessuten at barn som får boltre 
seg i naturen blir mindre kranglete og 
mer konsentrerte, og de utvikler bedre 
helse og økt livskvalitet. 

natur og holdninger
Barns naturopplevelser har en vesent-
lig betydning for deres verdisyn, hold-
ninger og atferd senere i livet. Gode 
opplevelser og en følelse av tilhørighet 
i naturen danner grunnlaget for gode 
natur- og miljøvernholdninger. 

Hovedmålet med denne boken er å 
motivere og inspirere til mer og bedre 
uteaktivitet i skolehverdagen. 

LYKKE TIL!
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Navneleker er både morsomme og nyttige. Det er viktig 
at man så fort som mulig lærer hverandres navn i nye 
klasser, det gjør at hver enkelt føler seg sett og hørt. 
Dessuten er det morsomt med navneleker selv om man 
kan navnet på hverandre fra før.

naVne-
leker

TurId!

Turbo?
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Tidsbruk: 5–10 min. avhengig av hvor 
stor gruppa er.
 
Elevene stiller seg i ring og en elev, 
evt. lærer, starter med å si «Hei, jeg 
heter Berit» samtidig som hun gjør 
en bevegelse i det hun sier navnet. 
Alle de andre gjentar høyt i kor «Hei, 
Berit» og gjør samme bevegelse. 

Slik tar man hele runden til alle har 
sagt navnet sitt og fått en høylytt og 
flott velkomst fra de andre.ekko

e



13

 
Førstemann sier for eksempel:
«Hilde – Hare», smatter og gjør et lite hopp.
Ved siden av Hilde står kanskje Jørgen, og  
han sier følgende:
«Hilde – Hare»,  smatter og gjør et lite  
hopp før han tar sitt eget navn og dyr:
«Jørgen – Jaguar», freser og gjør klorebevegelser.
Ved siden av Jørgen står kanskje Erik, og han 
sier følgende:
«Hilde – Hare», – smatter og gjør et lite 
hopp:
«Jørgen – Jaguar», freser og gjør klore- 
bevegelser før han tar sitt eget navn og dyr:
«Erik – Elg», brøler og lager store horn med  
hendene over hodet.
 
Sånn går man hele runden.  
Sistemann i ringen får en utfordring! 
 

dyrelydnaVn

TIps!

Hvis man er mer enn 15 
elever tar det for lang tid 
å begynne på førstemann 
hver gang. Da er det bedre 
å stykke det opp slik at 
ingen tar mer enn de fem 
foregående før de tar sitt 
eget navn.

Elevene stiller seg i ring. Alle får beskjed om å finne et dyr som starter med samme 
bokstav som fornavnet deres. I tillegg skal de finne på en bevegelse som kan  
illustrere dyret og dyrelyden. Når alle at funnet noe som passer etter å ha tenkt seg 
om et liten stund, begynner man på runden.



Dette er en navnelek som egner seg  
ekstra godt dersom det er en ny klasse- 
sammensetning og elevene ikke vet 
navnet på alle som er med. (Leirskole, 
oppstart til ungdomsskolen, på tvers- 
grupper på skolen osv.) Leken er litt 
stressende, men det blir mye latter!  

Klassen stiller seg i ring med en elev i  
midten. Denne eleven får utdelt et sitte-
underlag, en avis eller noe annet som 
ikke er alt for hardt. En elev som står 
i ringen starter med å si navnet til en  
annen i ringen høyt. 

Eleven som blir ropt opp skal så si et 
nytt navn på en annen i ringen osv. 
Eleven i midten skal prøve å finne 
eleven som blir ropt opp og slå denne i 
hodet med sitteunderlaget FØR denne 
rekker å si et nytt navn. Den som blir 
slått i hodet skal så overta plassen og 
sitteunderlaget i midten.

Det er viktig at du som lærer av og til 
stopper opp og spør om det er noen 
som ikke er nevnt slik at disse elevene 
kan tas med i de neste rundene. Det er 
nok også lurt å minne om at både aviser 
og sitteunderlag kan gjøre vondt hvis 
man slår skikkelig hardt …

Tidsbruk: 10–15 min.,  
hvis dere vil holde  på til alle 

elevene har blitt nevnt. 
Utstyr: Et sitteunderlag,  

en avis eller lignende.

14

knockout



I alle klasser er det viktig å bruke litt tid på å etablere «god 
klasseånd» der elevene føler seg trygge, stoler på hverandre, 
våger å være borti hverandre og at de lærer å samarbeide  
med de andre i klassen sin. Vi håper og tror at de følgende 
aktivitetene kan bidra til dette. 

samarbeids- 

øVelser

17



Tidsbruk: 2–3 min.  
pr. runde. Litt mer 
dersom det skal skrives 
hele ord. 

Elevene deles i grupper 
på ca. ti elever, dvs. to 
til tre grupper i en van-
lig skoleklasse. På signal  
fra lærer skal gruppene 
danne bokstaver eller 
tall av kroppene liggen-
de på bakken. Alle på 
gruppa skal være med 
og utgjøre sin del av 
bokstaven. Det er om å 
gjøre å få dette til rask-
est! 

Dersom man deler inn i 
større grupper med flere 
elever, kan elevene også 
danne små ord. Hva 
med å utfordre parallell-
klassen!?

19

Husk å være tydelig på om du  
vil ha store eller små bokstaver. 

kroppsbokstaVer

TIps!



stol
på 
meg Tidsbruk: Ca. 10 min., avhengig av hvor 

lang tid det tar å etablere ringen og hvor 
mange ganger man vil prøve.

Elevene står i ring med høyre skulder 
inn i ringen. Det er viktig at de står  
veldig tett! Når ringen er tett, rund og 
fin, skal de på signal fra lærer sette seg 
rolig ned på knærne til den som står 
bak seg. Hvis ringen er tett og fin skal 
alle kunne sitte ganske godt her. 

Neste trinn er at sirkelen skal bevege 
seg rundt i ring mens de sitter. Lærer 
teller til tre og sier «høyre-venstre-
høyre-venstre» i et rolig og taktfast 
tempo. Før eller siden vil nok ringen 
rase sammen, og det blir litt knall og 
fall. 

21



det 
store 
løftet

Tidsbruk: Ca. 2 min. pr. runde.

En elev legger seg ned på bakken, og resten av  
klassen (eller så mange man får plassert rundt en 
elev) skal rett og slett løfte denne varsomt helt opp på 
strake armer. Like varsomt og trygt skal eleven legges 
ned igjen på bakken før nestemann får prøve seg. 

Her er det viktig at elevene tar ansvar slik at den elev-
en som løftes føler seg trygg hele tiden. Til slutt kan 
elevene prøve å gi læreren et løft! 

23



robotleken 
Tidsbruk: Ca. 3 min. pr. runde
Elevene jobber i grupper på tre og tre. To er 
roboter, en er robotfører. Robotførerens oppgave 
og mål med leken er å styre de to robotene slik 
at de møtes ansikt til ansikt. Dersom robotene er 
blinde blir utfordringen større.

De to robotene stiller opp rygg mot rygg. De 
settes i gang ved at robotføreren gir dem et 
lite klask i hodet. 
Robotene begynner så å gå rolig og taktfast  
i stiv robotgange fra hverandre i hver sin  
retning.
Et klaps på robotens høyre skulder fra robot-
fører betyr at roboten skal dreie 90 grader til 
høyre.
Et klaps på robotens venstre skulder fra robot-
fører betyr at roboten skal dreie 90 grader til 
venstre.
Dersom roboten støter på et tre eller annen 
hindring, blir den stående og stange på stedet 
til føreren gir nytt signal om retningsendring 
via skulderen.

Avslutning: De to robotene finner tilbake til 
hverandre og møtes ansikt til ansikt. Bytt roller! 

Leken blir vanskligere hvis  
robotene må gå rett frem i noen 
sekunder før robotføreren  
kan begynne å styre dem.

TIps!
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Tidsbruk: Ca. 2 min. 
pr. runde.

Elevene deles i grupper 
på 5–7 personer, og de 
skal som gruppe gjøre 
det læreren sier. 

For eksempel: 
«To knær, en rumpe og 
fire bein i bakken!» eller 
«Fire hender og tre bein 
i bakken!»

Her må elevene jobbe 
raskt, og gi «ferdig»- 
signal til læreren når 
de mener de har løst 
oppgaven og har riktig 
skulptur. 

skulp-
tur-
leken



Tidsbruk: 5-10 min. 
Utstyr: En ball og en 10 l vaskebøtte pr. lag. 
Elevene deles i lag på 6–7 pers. 

Det er lurt å dele elevene inn etter høyde. 
De stiller seg i en sirkel og holder hverandre 
rundt skuldrene. På bakken midt i ringen 
ligger det en ball. Omtrent 20 meter 
bortenfor plasseres det en bøtte for hvert 
lag. 

På signal fra læreren skal elevene få ballen 
opp på hodene til alle i gruppen, uten å 
bruke hendene. De kan bruke føtter, knær, 
lår, mager og skuldre for å få ballen opp- 
over. Når ballen ligger noenlunde stabilt,  
skal de bevege seg bort til bøtta med ballen  
på hodet og legge den oppi. De har frem- 
deles ikke lov til å bruke hendene. 

Mister de ballen underveis, må de beg-
ynne på nytt fra bakken der de mistet den. 
Første lag som får balleni bøtta har vunnet.

LEKEn bLIr mEr uTfordrEndE 

jo mEr uLEndT TErrEngET Er

29ballen i bøtta 



31flytt
fagene 
ut

Det å være ute har mange gode ringvirkninger:
• De teoretiske fagene blir mer praktiske, konkrete 
 og forståelige for elevene når de får gjøre noe,  
 ikke bare se og høre.
• Fysisk aktivitet og frisk luft bidrar til bedre  
 konsentrasjon og motivasjon når de kommer  
 inn igjen.
• Økt fysisk aktivitet er helt avgjørende for bedre  
 folkehelse.
• Varierte skoledager gir bedre trivsel og bedre 
 klassemiljø, noe som igjen gir bedre lærings- 
 utbytte.
• Etablerte roller og mønstre i klassen har en  
 tendens til å endres når man kommer ut.
• Du som lærer får være sammen med elevene på en  
 annen måte enn inne i klasserommet. Da byr det  
 seg flere anledninger til å snakke med enkeltelever  
 både om hyggelige og vanskelige ting.

 

Mange skoler er flinke til 
å benytte naturen som 
arena for læring og fysisk 
aktivitet, og fagene flyttes 
ut av og til. Selv om disse 
skolene bruker mye tid på 
å være ute, viser det seg at 
de gjør det svært bra både 
på nasjonale prøver og på 
trivselsundersøkelser.



Utstyr: Malerskrin, brede pensler,  
kopper/ krus, varmt vann og skareføre. 

Her er det bare fantasien som setter 
grenser, og du som lærer kan velge hvor 
«faglig» du ønsker å gjøre aktiviteten. 
Bruk vanlige malerskrin med vannfarger, 
litt brede pensler og varmt vann som dere 
tar med på termos. Ved å bruke varmt 
vann fester malingen seg bedre på snøen. 

male på skare 33



jeg gikk 
en tur 
på stien 

og søkte 
skogens 
ro

Tidsbruk: Ca. 10 min. pr. runde.

To og to elever blir enige om en sang, og 
velger en strofe hver. For eksempel «Jeg 
gikk en tur på stien» og «og søkte sko-
gens ro». To elever er motspillere, alle de 
andre er parvise lottobrikker. 

Spillerne skal samle flest mulig «stikk», 
det vil si finne de to brikkene som hør-
er sammen. (Altså de som har samme 
sang.) «Brikkene» blander seg og setter 
seg på bakken hulter til bulter. Spilleren 
klapser en brikke på hodet. Denne reiser 
seg og synger sin strofe. Spilleren klaps-
er en ny på hodet, og denne synger sin  
strofe. Er det forskjellig sang på de to brik-
kene, setter de seg ned igjen, og det er den  
andre spilleren sin tur. 

Er det samme sang går de to «brik-
kene» sammen til et tre, en stein eller  
annet avtalt punkt, og samme spiller 
kan gjøre et nytt forsøk på å finne flere 
«stikk». 

Det er viktig at elevene velger sanger 
som er så vanlige at alle kan dem.

Det er viktig at elevene hvisker til 
læreren hva de har valgt slik at man 
unngår at flere par har samme sang. 

Varianter
Det går an å få et mer faglig fokus 
på ulike trinn i denne leken ved at 
«brikkene» (elevene) i stedet for 
sanger har:
 
Engelske gloser – én har det engelske 
ordet, den andre det norske
Ordklasser – én har «substantiv», 
den andre har «bord»
Gangestykker – én har 5x8,  
den andre har 40
Land og hovedsteder – én har 
«Spania», den andre har «Madrid»

memory
aktiViteter som skjerper hukommelsen

nb!
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Tidsbruk: Ca. 10 min., avhengig av  
hvor mange «brikker» du har.
Forberedelser: Ca. 15. min. for å finne 
tingene og tape dem fast i tallerkenene. 

Utstyr: Papptallerkener og tape eller  
kontaktpapir.

Få gjerne hjelp av elevene til å finne 
forskjellige ting som festes på tallerk-
ene. På ett sett tallerkener skriver du 
det som elevene har funnet.

Bland alle tallerkenene og snu dem 
med den blanke siden opp. Da er det 
klart for lottospill der elevene får snu 
to brikker, og det er om å gjøre å finne 
de to som hører sammen. 

Elevene beholder sine «stikk», og tell-
er til slutt opp hvem som har fått flest. 

Hvis du ønsker mer faglig fokus, 
kan du si at elevene må si navnet 
på blomsten eller treet bladene er 
hentet fra før de får «stikket».

TIps!

37naturmemory



Hvis du vil dele klassen i grupper på 
for eksempel fem elever, må du finne 
fem kongler, fem steiner osv.  Frem-
gangsmåten er den samme som over. 
Det er viktig  at du sier hvor mange 
som er på hver gruppe på forhånd. Når 
alle har funnet hverandre, er det lov å 
se om de har samme ting i hendene. 
Det vil sikkert være noen som har 
endt på feil gruppe, men de kan om-
plasseres i etterkant. Nå har gruppene 
også blitt navngitt som «kongle-grup-
pen», «steingruppen» osv., som kan 
være praktisk for resten av opplegget 
for utedagen.  

Fordelen med denne inndelingen er at 
du kan bestemme hvem som kommer på 
samme gruppe, uten at det blir så tydelig 
for elevene.

Nå har du også en fin mulighet til å 
fortelle om gjenstandene. For eksem-
pel tresorter, blader, blomster osv. 
Denne leken fungerer også på engelsk, 
tysk, nynorsk eller fransk, for å få litt 
muntlig trening i slike fag. 

39begreps-
læring 

Tidsbruk: Ca. 10 min.
Forarbeid: Ca. 10 min. til å finne  
gjenstandene. Dette går fortere dersom 
du får hjelp av elevene. 
Utstyr: En tom isboks eller liknende  
til å legge tingene i. 

Lærer eller elever finner to og to like 
ting (to kongler, to steiner, to kvis-
ter, to blomster, to mosedotter osv.). 
Gruppen står i ring med ansiktet inn 
i ringen og med hendene formet som 
skåler på ryggen. Lærer legger småtin-
gene i hendene til elevene. Når alle har 
fått en ting i hånden, blander gruppen 
seg og begynner å lete etter den som 
har samme gjenstand som dem. 

De får ikke lov å rope ut f.eks. «Hvem 
har en kongle?», men skal gå rolig 
rundt og spørre «Har du noe ruglete? 
Noe glatt? Noe mykt? Noe flatt?» osv. 
Ved bruk av begreper skal de finne sin 
partner. Når de tror de har funnet den 
rette, går de til læreren og viser tin-
gene UTEN at de selv ser dem. Hvis 
det er riktig stiller de seg bak læreren, 
har de feil må de ut i myldreområdet 
igjen, spørre flere og lete videre. 

varIanTEr



Tidsbruk: Ca. 25 min.
Utstyr: En terning til hver gruppe,  
kort med spørsmål på og en fasit. 

forberedelser 
Det må lages 50 spørsmål. Disse kan 
læreren lage selv, eller det kan gjøres i 
samarbeid med elevene. Spørsmålene 
kan knyttes til ulike fag og temaer, eller 
det kan være helt generelle spørsmål. 
Spørsmålene fordeles på 50 kort eller 
ark, med tall fra 1–50 på den ene siden 
og et spørsmål på den andre. 

Kortene/postene fordeles ut i ter-
renget på et avgrenset område. De kan 
henges i trærne eller legges på bakken. 

Elevene deles i lag på 4–6 personer. 
Hver gruppe skal bli enige om en dyre-
lyd, som skal være deres lokkesignal. 
Pass på at alle gruppene har forskjellig 
dyrelyd! 

50–leken

gjennomføring
En på gruppa slår terningen, og får for 
eksempel en 5-er. Nå skal gruppa spre 
seg og lete etter post nr. 5. 

Når én på gruppa finner posten, skal 
den rope lokkelyden høyt for å tilkalle 
de andre. Når alle har kommet, snur de 
posten og leser spørsmålet. Gruppa blir 
enige om svaret, og løper de tilbake til 
læreren og sier for eksempel: «Post 5: 
Hovedstaden i Spania er Madrid.» 

Hvis dette er riktig slår en ny på  
gruppa terningen, og får for eksempel 
en 4-er. Gruppa løper da ut og leter 
etter post 9. (Man legger altså til det 
tallet man hadde forrige gang: 5+4=9.) 
Slik jobber alle gruppene helt til en av 
dem har nådd post 50. Man kan også 
si at man holder på i 20 min., og så er 
det om å gjøre å komme lengst på den 
tiden. 

41



Dersom gruppa svarer feil, kan man 
legge inn en slags «straff», for eksem-
pel 10 spensthopp, 10 armhevinger el-
ler lignende. Sørg alltid for at alle på 
gruppa får vite det riktige svaret før de 
fortsetter. 

Det krever litt arbeid å lage alle 
spørsmålene. Dersom skolen har 
lamineringsmaskin er det lurt å bruke 
denne på kortene. På den måten varer 
de lenger, og tåler gjenbruk av andre 
klasser på skolen. 

Hvis det er mye med 50 oppgaver, er 
det ingenting i veien for å lage 30- 
eller 40- leken i stedet! 

Dette er en aktivitet som kan tilpasses  
alle fag og alle trinn i skolen. Her kan 
du leke inn geografi- og naturfag- 
kunnskaper, gangetabellen, gloser, ord-
klasser osv. på en morsom og aktiv måte!  
Kanskje en ny måte å gjennomføre  
prøver på? 

Du finner ferdige sett med spørsmål 
på www.turistforeningen.no/skole

TIps! 43

12. 
hva heter norges 

høyeste fjell, og 

hvor høyt er det?

15. 
hvem på gruppa 
kommer lengst ut  
i spagat?



45ord-
leken

Tidsbruk: Ca. 10 min. pr. ord

forberedelser
Du som lærer må ha tenkt ut noen ord på forhånd  
som begynner på en bokstav det er mulig å finne  
rekvisitter til i området der dere er. 

Del klassen inn i grupper på 3–4 personer i hver. 
Lærer sier et stikkord, for eksempel SKOG. Grup-
pen skal nå finne en ting for hver bokstav i ordet  
«skog» og legge dem i riktig rekkefølge. Lengre  
stikkord gjør oppgaven vanskeligere. 

Etter hvert kan elevene lage egne ord av gjenstander 
de legger etter hverandre og utfordre de andre grup-
pene til å løse oppgaven og finne ut hva som står 
der. Det er ikke alltid så enkelt … Den konglen som 
ligger der for eksempel … Er det en K for kongle  
eller en F for furukongle, mon tro? 

sTEIN

KoNglE

ormEgrEss

sKog

grEss
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Tidsbruk: Ca. 5 min. pr. runde.
Utstyr: En ball til hvert lag og to sett  
oppgavekort.
Forberedelser: Det må lages to sett à 
15 kort med samme oppgaver i de to 
settene. Du skriver for eksempel «excit-
ing» på den ene siden og «spennende» 
på den andre. Det trengs to ledere, ta 
gjerne med deg en elev som kan styre 
oppgavene for det ene laget. 

gjennomføring 
Elevene stiller opp på to rekker. Den 
som står først får en ball. Det må være 
en «leder» foran hver rekke som har 
hver sin bunke med oppgavekort. På 
klarsignal får den første på hver rekke 
vist oppgaven på kortet. Når denne 
har svart riktig, løper han bakerst i 
rekka og triller ballen fremover mel-
lom bena på alle de andre på laget sitt, 
og blir stående bakerst. Den som nå 
står først tar opp ballen og får et nytt 

tenk – løp  
– trill!   

spørsmål. Laget har vunnet når den 
som startet står fremst i rekken igjen, 
med ballen i hendene. 

Denne leken er ganske stressende, 
og kan nok virke litt brutal for noen. 
Dette kan du dempe ved å la den som 
står nest fremst få lov til å hjelpe den 
fremste, som så sier svaret høyt til lær-
eren. 

Har du svake elever bør du sørge for 
at disse har en flink bak seg i rekken. 
Det er også lurt å snakke litt med elev-
ene om dette på forhånd, for her kan 
nok både sterke og svake elever bli litt 
stresset og oppleve å få jernteppe! 

Dersom det ikke går opp i partall med  
elevene, så kan en elev på det ene  
laget løpe to ganger. 

Denne aktiviteten kan tilpasses alle fag  
på alle trinn.
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LEngdE
Her kan elevene jobbe individuelt. 
Be dem løpe rundt i skogen og 
lete etter en pinne de mener er for  
eksempel 80 cm. Du som lærer må 
stå klar med målebånd slik at de får 
sjekket fasiten. 

avsTand
Klassen stiller opp på en linje. Du 
gir så beskjeden: «Løp innover i  
skogen, og stopp når du tror du har 
løpt 70 meter!» Du trenger et langt 
målebånd for å sjekke hvem som har 
kommet nærmest det riktige svaret. 
Det er et poeng at elevene ikke får 
skritte opp meterne, men at de skal 
vurdere avstanden under veis. Når 
alle har stoppet opp, begynner du 
å rulle ut målebåndet fra utgangs-
punktet.

voLum
Elevene jobber i grupper på 2–3 
elever og får utdelt en bærepose 
hver. De skal nå løpe ned til vannet 
eller bekken og hente det de tror er 
1 liter vann. Du har med et litermål, 
som elevene heller vannet oppi når 
de er tilbake. 

praktisk 
matematikk
Tidsbruk: Ca. 10 min. pr. aktivitet.
Utstyr: Bæreposer, litermål, langt  
målebånd, vekt og stoppeklokke.

Både barn og voksne har lett for å 
bomme når teoretisk matematikk skal 
testes i praksis. Elevene vet som regel 
at det er 1000 meter i en kilometer og 
10 dl i en liter, men hvilke avstander 
og mengder snakker vi om i virkelig-
heten? 
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vEKT 
Også her kan elevene jobbe indi-
viduelt. Be dem for eksempel finne 
en stein som de tror veier 500 g. Du 
trenger en vekt slik at elevene får 
sjekket svaret.

TId
Elevene vandrer rolig rundt i et  
myldreområde. Når de tror det har 
gått for eksempel 3 min., kommer de 
bort til lærer. Lærer hvisker til dem 
hvor lang tid det faktisk har gått. De 
får kun komme bort til lærer en gang 
hver. Uansett om det er riktig eller 
galt fortsetter de å gå rundt. Når alle 
har vært bortom læreren og fått vite 
sin tid, kan elevene stille seg på linje. 
Den som tippet kortest tid står helt 
til venstre, og den som tippet lengst 
tid står helt til høyre.
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Utfordringen er å klappe på alle 
tall som går opp i 3-gangen, og å 
trampe på alle tall som går opp 
i 5-gangen. Ett tall må det både  
klappes og trampes på … 

Hvis du ikke vil bruke melodien 
kan du bare lese teksten.

matte-
steV 

TIps!
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hVor langt tror du at du hopper uten tilløp? 
(Bruk cm som benevnelse)

naVn

antatt 
lengde:

naVn

1. hopp

2. hopp

3. hopp

totalt

• Hvem hoppet lengst?
• Hvor stor var forskjellen fra 1. til 2. mann?
• Hvor langt hoppet dere i gjennomsnitt på alle hoppene?
• Kan dere lage et diagram som viser utviklingen?
• Hvor stor forskjell var det på ditt beste og dårligste hopp i prosent?
• Osv.

hVor langt hoppet du faktisk? 
(Bruk cm som benevnelse, tre hopp hver)

ta med matematikken ut
La elevene hoppe og måle på ordentlig i stedet for å sitte ved pulten  
og regne ut hvor langt Kari og Ola hopper. 

Tidsbruk: Ca. 30. min. 
Forberedelser: Lage skjemaet og finne frem målebånd.
Utstyr: Skrivesaker, målebånd og skjemaet.

lengde og 
statistikk

TIps!



areal og 
omkrets

hVa ligger 
hVor?
Tidsbruk: Ca. 10 min.
Forberedelser: Oppgavekortene må lages 
på forhånd.
Utstyr: Isbokser og oppgavesett.

Du trenger to isbokser pr. lag og ett 
sett med oppgaver pr. lag (f. eks. 
ulike blomster, blader, bilder av dyr, 
bokstaver) tilpasset alderstrinnet. 

Lagene deles inn og hver elev får 
hvert sitt nummer. En isboks står 
i hver ende av laget, men alle opp-
gavene ligger i isboksen som er plas-
sert ca. 10 meter foran laget. Lær-
eren roper for eksempel «Nummer 
5, hent en kongle». Nummer 5 på 
hvert lag løper og henter konglen, 
og legger den i boksen som er plas-
sert ca. 10 meter bak laget. Læreren 
fortsetter å rope ting de skal hente.  
Etter hvert må de huske hvilken 
boks de ulike gjenstandene ligger i. 

Tidsbruk: Ca. 15. min. 
Utstyr: Hyssing, kniv til å spikke plugger, 
målebånd og skrivesaker.

Elevene jobber i grupper på 2–4 
elever. Ved hjelp av tau og treplugger 
skal de for eksempel lage:
• En firkant med omkrets på 18 m
• Et rektangel med areal på 15 m2

• En firkant som er 7 m lang og  
 3 m bred
• Hvor stort er arealet?  
• Osv. 

For de mindre barna kan det være 
nok å lage et rektangel, et kvadrat, en 
trekant osv. Bruk pluggene til å lage 
hjørnene. 
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sanse-
leker
Mange sanseøvelser gjøres med øynene lukket. 
På den måten åpner vi opp for de andre sansene. 

H
Ø
r
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m
a
KuL T E

L Ef

E
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TIps!
La gjerne elevene kommunisere på 
engelsk.

Tid: 5–10 min.

Finn et skogholt med forskjellige typ-
er trær. Elevene jobber to og to. Den 
som går foran har bind for øynene 
eller lukker dem. Den som fører må 
gå rolig og holde litt godt i den blinde 
slik at han føler seg trygg. 

Den blinde ledes bort til et tre i  
nærheten og skal gjøre seg kjent med 
det. Hvordan er barken, stamme-
tykkelsen, bladene, grenene osv.?

Når den blinde føler at han har kjent 
nok, leder den seende ham tilbake 
til utgangspunktet og snurrer ham 
noen ganger rundt. Den blinde kan 
nå åpne øynene og prøve å finne igjen 
det treet som han kjente på i blinde. 
Bytt roller.

kjenn
ditt 
tre



følg 
tauet 

Du trenger et langt tau, ca. 10–20 
meter, som trekkes mellom flere 
trær. Elevene skal følge tauet i 
blinde hele veien, uten å slippe 
tak i det. Utfordringene kan økes 
fra flatt terreng til mer kupert, 
og man kan variere opplevelsen 
ved å gå gjennom områder med 
bare store trær til områder med 
busker og småtrær. 

Du kan også henge opp ulike 
gjenstander på tauet, som barna 
skal prøve å huske helt til de er 
i mål. Bruk f.eks. klesklyper til  
å henge opp ting med. Du kan  
benytte ting som du og elevene 
har med dere ut, for eksempel 
luer, votter, solbriller, sitteunder-
lag osv.

uTsTYr: Tau på 10–20 mETEr

og EvT. KLEsKLYpEr og 
gjEnsTandEr TIL å HEngE fasT

Tidsbruk: Ca. 10 min.
Forberedelser: Ca. 15 min. til å sette ut 
tauet og evt. henge på noen gjenstander.
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Tidsbruk: Ca. 10 min.
Forberedelser: Ca. 10 min. til  
å finne gjenstandene du vil benytte.
Utstyr: Et klede og ti naturting du vil 
gjemme. 

Ti gjenstander fra naturen legges på 
et oversiktlig underlag. Elevene får 
se på gjenstandene i for eksempel  
1 minutt. Så skal de snu seg bort mens 
en av gjenstandene fjernes. Oppgaven 
er å finne ut hvilken gjenstand som er 
tatt bort. 

Er barna små bør det velges færre 
gjenstander. 

Som variasjon kan man la elevene se 
på gjenstandene i 1 minutt før man 
legger et klede over alle gjenstandene, 
og så skal barna prøve å huske flest 
mulig av dem. kims lek



gjemsel 
Gjemsel er morsomt og spennende, enten det er sommer eller 
vinter, mørkt eller lyst eller om man er stor eller liten. Husk 
alltid å avgrense området for elevene slik at du unngår at noen 
løper langt til skogs og i verste fall ikke finner veien tilbake … 
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Tidsbruk: Ca. 5-10 min. pr. runde. 

Alle stiller seg i en tett klynge og teller 
til 50 høyt i kor mens en elev løper og 
gjemmer seg. Når de andre er ferdige 
med å telle, går/ løper de rundt og leter 
etter den ene. Når en elev finner den 
som har gjemt seg, skal denne på en 
diskret måte rusle bort og legge seg tett 
inntil den som har gjemt seg først. Disse 
ligger musestille og venter. Etter hvert 
vil flere og flere finne gjemmestedet, og 
de legger seg ned tett i tett, som  
sardiner på boks. Den som finner  
gjemmestedet sist kan få velge hvem 
som skal gjemme seg neste gang.

Dersom det er små barn kan det være 
lurt å la dem både gjemme seg og lete 
to og to. Det er også viktig at du som 
lærer vet hvor mange elever du har med 
deg slik at dere vet hvor mange som 
mangler etter hvert som «sardin- 
haugen» vokser.

TIps!

omVendt 
gjemmelek
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den som leter  
har lommelykt

den som leter  
har lommelykt  
og de som har  
gjemt seg har  
refleks

«boksen går»  
er gøy i mørket

«gi et lite Vink»  
der frisignalet  gis 
Ved blinking med 
lommelykt

LommELYKT

mørk-
gjem-
sel

69

Tidsbruk: Ca. 5 min. pr. runde.
Utstyr: Lommelykter og reflekser.
Her finnes det utallige varianter. 
Dyp snø og ulendt terreng gjør disse  
aktivitetene ekstra morsomme og utfordrende.



Tidsbruk: Ca. 5 min. pr. runde. 

En elev «står» og teller til 50, de 
andre gjemmer seg. Når den som 
står har telt ferdig begynner let-
ingen, MEN denne har bare lov  
å snu seg rundt 360 grader på  
det stedet han/ hun står. Denne 
roper for eksempel «Jeg ser 
Maren som står bak treet! Jeg 
ser Ali bak maurtua!» osv. Når 
den som står ikke ser flere fra sitt 
ståsted, roper han «fritt fram!». 

Vinneren er den som har klart å 
gjemme seg nærmest den som 
står, uten å bli sett. Denne kan få 
stå neste gang. 

nær
gjemsel

TIps!
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dET Er LurT å forfLYTTE sEg 
LITT I områdET HvEr gang, 
for gjEmmEsTEdEnE bLIr 
forT bruKT opp.
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kart og 
kompass

Kunnskap om kart og kompass er nevnt flere ganger i 
kunnskapsløftet, og er svært viktig kunnskap å ha i mange 
sammenhenger. Her får du en kort innføring i bruken av kart 
og kompass, og noen forslag til aktiviteter. 
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Et kart er en forenklet og forminsket 
fremstilling av virkeligheten sett oven-
fra. I et kart benytter man ulike sym-
boler i stedet for bilder eller tegninger 
av virkeligheten. De vanligste symbol-
ene er det viktig å lære seg. 

Det er også viktig at elevene får en 
følelse av hvor lang en strekning på 
kartet er i virkeligheten, altså må man 
kunne litt om målestokk. 

Det finnes ulike kart som egner 
seg til ulike områder og ulik bruk. 
Dersom det ikke finnes turkart  
eller orienteringskart over skolens 
nærområde, så fungerer flyfoto og  
bilder også fint i begynneropplær- 
ingen. Benytt gjerne Google Earth.

hVa er et kart? 
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karttegn og farger
Kart er en form for kodespråk, og det 
inneholder tegninger og farger som 
symboliserer ting på kartet. Når vi skal 
lese kart må vi kjenne disse tegnene, 
slik vi må kunne bokstaver for å lese 
en bok. Fargebruken er skarpere på 
orienteringskart enn på turkart, men 
grunnprinsippet er det samme. 

Karttegn står forklart på alle kart, men 
det kan være lurt å lære seg dette:
• Blått er vått (vann, elver, myrer)
• Svart er hardt (hus, steiner)
• Gult er kult (åpent område, lett  
 å komme seg frem)
• Grønt er skjønt (tett skog og  
 vanskeligere å komme seg frem)
• Brunt er høydekurver som sier noe  
 om terrengformasjonene 
• Hvitt er vanlig skog

måLEsToKK
Kartets målestokk indikerer hvor 
mange ganger kartet er forminsket.  
Dersom målestokken er 1:50 000, 
betyr det at kartet er forminsket  
50 000 ganger. 1 cm på kartet vil 
med andre ord være 50 000 cm, altså  
500 m, i terrenget. 
I skog og mark er orienterings- 
kartene i målestokk 1:10 000 og  
1:15 000, mens turkartene er i  
målestokk 1:25 000 eller 1:100 000.

Hele Norge er kartlagt med  
1:50 000- kart, så du kan bruke kart 
og kompass uansett hvor du er. 

Legg fingeren over de to siste nul-
lene i målestokken. Da finner du 
hvor mange meter 1 cm på kartet er 
i terrenget.

å orIEnTErE KarTET
Når man skal finne ut hvor man er 
og hvor man skal gå for å komme 
seg fra et punkt til et annet, må man 
aller først orientere kartet. Det vil 
si å holde kartet slik at det stemmer 
overens med terrenget. Da skal nord 
på kartet peke mot nord, dvs. at 
øverste del av kartet peker samme 
vei som den røde delen av kompass-
nålen. 

• Legg kompasset vannrett på kartet  
 slik at marsjretningspilen blir  
 parallell med meridianene eller  
 rutenettets nordlinjer, og peker  
 mot nord på kartet. Drei så hele  
 kartet, med kompasset på, til  
 magnetnålen ligger rett over nord- 
 retningspilen i bunnen av kompass- 
 huset. Nå er kartet orientert.
• Grovt kan man orientere kartet  
 etter synlige linjer i terrenget (vei,  
 elv, jernbane, kraftlinjer, innsjøer).

TIps!



79For å finne ut hvilken retning man skal 
gå for å komme seg fra punkt A (hvor 
man står) til punkt B (dit man skal), må 
man finne marsjretning, ved å ta ut en 
kompasskurs.

•  Merk av på kartet hvor du er og 
hvor du skal.

•  Kompassets langside legges langs 
marsjretningen du har merket av. 
Kompassets langside utgjør nå en 
rett linje mellompunkt A og punkt 
B. Marsjretningspilen må peke den 
veien du skal, ellers havner du i 
stikk motsatt retning! (Ikke bry  
deg om kompassnålen enda.)

•  Vri kompasshuset slik at «N» peker 
mot nord på kartet og at linjene  
i bunnen av kompasshuset ligger  
parallelt med nordlinjene på 
kartet).

•  Hold kompasset vannrett i hånden 
foran deg, og snu deg rundt til den 
røde enden av kompassnålen legger 
seg over «N» i kompasshuset.

•  Marsjretningen blir den veien 
marsjretningspila peker.

•  Velg et punkt i terrenget foran deg 
som kompasset peker på. Når du 
har kommet dit, finner du et nytt 
punkt i samme retning.  

•  Finn noen sikre holdepunkter  
underveis. Det kan være vann,  
hytter eller tydelige stikryss. Når du 
passerer dem er du trygg på hvor 
du er. 

•  Det er viktig å vite omtrent hvor på 
kartet du er til enhver tid. En måte 
er å holde kartet slik at tommelen 
peker mot ditt siste sikre holde- 
punkt på kartet. Det såkalte  
«tommelgrepet». Flytt tommelen 
litt etter litt ettersom du passerer 
nye holdepunkter. 

•  Er det veldig dårlig sikt, kan det 
være nødvendig å være minst to 
for å være sikker på kursen. Den 
ene står stille mens den andre går 
forbi, men stopper før han blir 
borte i tåken. Så peiler den baker-
ste kompasset mot målet, og den 
fremste justeres inn i riktig retning. 
Så passerer den bakerste, og  
prosessen gjentas.  
 
 

•  Den letteste veien er ikke  
nødvendigvis rett fram!  
Det lønner seg som regel å følge 
ledelinjer og stier.

•  Studér kartet på forhånd. 

kompasshus

kompassnål

marsjretningspil

nordpil

HusK

å ta ut 
kompasskurs
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Tidsbruk: 15–20 min. på hver aktivitet
Utstyr: Skrivesaker, ark og kart over  
området.

her er tre oppgaVer

Elevene velger seg ut et lite område 
som de skal lage kart over. Her kan de 
utfordres til å angi målestokk også. 

To og to: En gjemmer en gjenstand, 
og viser til partneren sin hvor på kartet  
tingen er gjemt. Den andre løper og 
henter gjenstanden. Bytt rolle! 

To og to: En går foran, en går bak. Den 
som går foran beveger seg på kryss og 
tvers i terrenget, mens den som går bak 
til enhver tid skal vite hvor de er OG 
skal holde kartet riktig vei i forhold til 
terrenget, altså orientere kartet. Bytt 
rolle!

kart-
oppgaVer

TIps!

1

2

3

Karttegnstafett er en fin aktivitet for  
å drille karttegn. Denne kan kjøpes  
ferdig på www.idrettsbutikken.no.



Tidsbruk: Minst 30 min. 
Forberedelser: Finne egnet område og 
tegne inn samlingspunkt og en post på 
hvert kart. 
Utstyr: Kart, (orienteringskart, turkart 
eller flyfoto), poster, evt. kompass om 
ønskelig.

gjennomføring
• Tegn inn samlingsstedet og kun en  
 post på hvert kart.
• Sett postens nummer på kartet ved 
 posten.
• Ti poster er passe for en gruppe på  
 25–30 elever.
• Tegn noen flere kart enn det er  
 deltakere/elever.
• Varier stedene/postene med ulik  
 vanskegrad og avstand. Alle behøver  
 ikke finne alle postene.
• De letteste postene bør plasseres  
 slik at de kan sees fra samlings- 
 punktet.
• Elevene kan gjerne jobbe to og to.

Ved stjerneorientering foregår all 
aktivitet ut fra og inn til det samme 
samlingspunktet mellom hver post. 

Dette gir deltakerne en trygghet i og 
med at de skal tilbake samme vei som 
de kom. Du som lærer har god kon-
troll og en fin mulighet til å gi veiledn-
ing underveis. 

Hver post er nummerert eller har en 
kodebokstav slik at deltakerne kan 
kontrollere at de har kommet til rik-
tig post/sted. Differensieringen kan 
gjøres ved å variere avstand og vans-
kelighetsgrad. 

På posten kan det henge en klippetang/ 
stifteklemme, eller det kan henge 
en kodebokstav som deltakerne skal  
notere eller huske til de kommer tilbake 
til samlingspunktet. Riktig svar gir ny 
post å finne. Det går også an å gjøre  
aktiviteten mer skolefaglig ved å henge 
ut aktuelle spørsmål fra ulike fag. 

stjerne- 
orientering
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Kartene bør lamineres eller puttes i en 
plastpose og lukkes med tape. Da varer 
de lenger. En fasit for koder eller svar 
gjør det raskere og enklere å sjekke om 
elevene har vært på riktig post.

Flere orienteringsaktiviteter finner du 
på www.orientering.no 

TIps!
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HusK

Å samles rundt bålet skaper ekstra god stemning på tur. 
Tørrkvist til opptenning finner du for eksempel nederst på 
granstammen, under granskjørtet. Bjørkenever og einer-
busken er også god opptenningsved, men trekk kun never av 
gamle trær eller stammer som er felt. Husk å ha god trekk 
rundt bålet. Vedkubbene må ha kontakt med hverandre,  
men ikke ligge så tett at oksygenet ikke slipper til. 

Bålforbud: 15. april til 15. september!

mat 
pa bal



Ta med en lysstump til å sette 
i bålet, så er det lettere å få fyr! 

TIps!

Det best egnede bålet om vinteren er 
«pagodebålet». Dette tennes på fra 
toppen og bruker derfor lengre tid før 
det smelter ned i snøen. Tråkk først til 
et område der du vil plassere bålet, og 
legg de største kubbene ved siden av 
hverandre som et slags gulv nederst. 
På tvers av disse legger du litt mindre  
kubber, og så et nytt lag på tvers av 
disse igjen. 

Ha litt avstand mellom kubbene slik at 
luft kommer til. På toppen legger du 
opptenningsveden. Når du tenner på 
småveden på toppen vil bålet brenne 
nedover og etter hvert vil også de store 
kubbene ta fyr. 

Tips: Benytt gjerne kull i kombinasjon 
med ved. Da er det lettere å spre bålet 
litt utover og varmen varer lenger. Kull er 
dessuten lettere å bære med seg.

pagodebål
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Det er alltid populært med  
et godt måltid midt på dagen. 

Elevene synes dessuten det 
er gøy å få ansvar for å tenne 

opp bål og sette sammen  
primusen. I prinsippet kan det 
aller meste av mat lages på tur. 

Supper, fisk, ostesmørbrød,  
oppvarmede middagsrester, 

kaker osv. 

husk godt med 
drikke også! 

89opp-
skrifter



91Be gjerne elevene ta med litt mat hver, 
slik at du slipper å handle inn alt og ikke 
minst bære alt.

Aluminiumsfolie er lurt å bruke til 
flere av rettene. Oppfordre elevene til 
å gjenbruke folien. Da sparer vi miljøet.  
La elevene lage sin personlige «vri» på 
aluminiumen når maten settes i glørne. 
På den måten klarer man å holde  
orden på hvilken som tilhører hvem. Det 
er lurt å ha med noen lange, gode grill-
redskaper slik at man enkelt kan løfte 
maten ut av bålet uten å brenne seg.
 
Dersom det er veldig mange som skal 
spise samtidig, blir det fort kø og knapt 
med plass til mat på bålet/primusen. Lag 
enten flere bål/ha flere primuser, eller 
del klassen i to slik at de spiser på litt 
ulikt tidspunkt. 

Bruk to primuser under en kjele hvis du 
skal lage mat til mange i store suppekjeler.

Husk prinsippet om sporløs ferdsel! 
Rasteplassen skal se like ren og pen ut 
når du forlater den som da du kom. En 
grillrist gjør det enklere å varme mat på 
bålet. Maten blir dessuten ikke så lett 
brent. 

noEn TIps

mule- 
pose
Hvis dere skal være ute en hel dag, og 
kanskje gå et stykke, kan det være lurt 
å be elevene lage sin egen mulepose 
på forhånd. Her er det mye energi! 

Elevene har posen lett tilgjengelig, og 
kan småspise av denne når de føler for 
det.

Bruk en liten plastpose eller 
liknende, og legg oppi for eksempel: 
- nøtter
- rosiner
- sjokolade
- mandler
- honnikorn
- tørket frukt
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Stek fiskekaken enten over bålet 
på en rist, eller bruk en vanlig 
grillpinne. Fiskekakene kan også 
stekes i stekepanna på en primus, 
men det er litt mindre praktisk med 
mange elever som skal ha mat sam-
tidig. Elevene kan selv plukke det de 
vil ha på av salat. 

1 hamburgerbrød
1 fiskekake

Tomat
Salat

Agurk
Løk

Dressing

fiskeburger
Smør litt sennep/ketchup og/eller taco- 
saus på lefsen, legg pølse, gulost og  
ellers det du måtte like på halve lefsen 
og brett den i to. Pakkes inn i folie og 
legges i glørne på bålet 3–5 minut-
ter. Snu den ofte! Den kan fort bli litt  
svidd ... 

1 tortillalefse
Hestepølse, pepperoni- 

pølse eller salami 
Revet gulost 

Sennep og ketchup
Tacosaus 

Hakket løk 
Mais 

Tomat

gamle sVarten



1 stor potet pr. elev
1 egg pr. elev

Salt
Spikkekniver

Kapp toppen av poteten. 
Hul ut poteten med en kniv slik at  
det blir plass til å helle egget oppi. 
Fest toppen med et par tannpirkere, 
eller pakk det hele inn i folie. 
Settes i glørne i 10–15 minutter. 
Da er poteten ferdig bakt og  

egget kokt. Strø litt salt over. 
Spises med skje.

95potet- 
egg
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(pr. porsjon)
1 banan
3–4 ruter av en sjokolade

Snitt bananen på langs med 
en kniv. Fordel sjokoladen 
i snittet, og pakk den inn 
i folie. Legges i glørne på 
bålet til bananen er myk og 
sjokoladen har smeltet. 

Spises med skje. 

Dette trenger du:
1 eple per person
Kanel
Sukker

Skrell eplet og vend det i kanel  
og sukkerblanding. Stikk det på 
pinne og grill det over bålet, 

banan-
sjokolade

kanel-
eple

Pakk eplet inn i folie sammen 
med rosiner og nøtter og legg det 
i glørne i ca. 15–20 minutter. Vend 
eplet under stekingen.

varIanT



Skjær av toppen av appelsinen, omtrent som du 
kapper et egg. Bruk kniven til å skjære ut innhold-
et i appelsinen. Dette blir en sunn liten forrett. 
La det være litt kjøtt igjen for å unngå at det blir  
appelsinskrellsmak på kaken! 
Fyll sjokoladekakerøre i appelsinen slik at den er 
omtrent halvfull. Legg på «lokket» igjen, og pakk 
den inn i folie slik at lokket holder seg på plass. La 
den stå i glørne på bålet i ca. 20 min.  

appelsin-
kake
1 appelsin pr. elev
Sjokoladekakemix
(To poser til en klasse på 25–30 elever)
Spikkekniver 

• Lag ferdig røren på forhånd 
 og ta den med i en tett plastboks.
• Toros sjokoladekakemix er glutenfri!
• Det kan være litt vanskelig å skjære ut innholdet i  
 appelsinen for de yngste elevene. Anbefaler derfor  
 denne retten for elever fra 4. klasse og oppover. 
 

TIps!
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ca. 12 stk.
500 g mel (bruk gjerne litt grovt mel)
2 ts bakepulver
5 ss sukker
1 ts salt
1 dl matolje
ca. 2 dl lunket vann 

Bland det tørre. Spe med vann 
og olje til deigen har plastelina- 
konsistens. Form en klump deig 
til en pølse og tvinn denne rundt 
en pinne. Stek brødet over glørne 
til det er gjennomstekt og slipper 
pinnen. Husk å vri sakte på pinnen 
mens du steker brødet!  

Du kan tvinne deigen rundt en pølse på spidd og lage «pølse i slåbrokk», 
fylle pinnebrødet med syltetøy eller bruke smakstilsetninger som f. eks. 
kanel eller revet ost i deigen. 

TIps!

pinne-
brød

101
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TIps!

klær og 
utstyr
Riktige klær er viktig når man skal være ute. Kle deg godt, praktisk 
og varmt med ull innerst. Lærere som fryser og som er redde for å bli 
møkkete, er dårlig turselskap for elevene! Husk at det er bedre å kle seg 
med flere tynne lag enn ett tykt. Da er det lettere å tilpasse mengden 
klær etter temperatur og aktivitetsnivå. Ikke alle barn er like flinke til 
å si fra om de blir for varme, for kalde eller våte. Det er derfor viktig at 
du passer litt på dette hvis dere skal være ute en hel dag. 

Ta alltid med litt ekstra klær i sekken din, for eksempel lue,  
sokker, votter og en genser. 
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Vær engasjert og positiv under  
planleggingen. Entusiasme smitter!

La elevene være med å planlegge  
utflukten. Hvorfor skal vi ut?

Lag klare mål for turen. På den måten 
blir turen mer forutsigbar, og elevene 
kan forberede seg best mulig.

Pass på at tema for turen henger  
sammen med undervisning, års-
planer og læringsmål for øvrig.

Fri lek i naturen er det viktig  
å motivere til og legge til rette for.

Ikke glem det sosiale på turen.

Benytt anledningen til en prat med  
enkeltelever som du tenker kunne 
trenge litt ekstra oppmerksomhet.

Legg opp turen etter elevenes evner 
både faglig og fysisk.

Prøv å ha fokus på natur- 
opplevelser og samarbeid fremfor 
konkurranse når du er på tur med 
elevene. 

eleVens sekk
• Mat og drikke
• Frukt og nøtter (populært med litt  
 sunne «godsaker» på tur)
• Skrivesaker
• Faktabøker, naturbøker og  
 håndbøker i henhold til turens  
 tema og mål
• Sitteunderlag
• Ekstra sokker og votter
• Regntøy
• En plastpose eller boks til  
 å samle ting i 
• En vedkubbe hvis dere vil lage bål

i lærerens sekk bør 
det i tillegg ligge 
• Toalettpapir
• Førstehjelpsutstyr
• Liggeunderlag
• Fløyte
• Kniv og tursag
• Mobiltelefon
• Litt ekstra klær, som votter og 
 sokker
• Fyrstikker opptenningsved/  
 avispapir og kull (hvis bål)

Det er viktig at både elever og lærere 
har sekk når de skal på tur, ikke bag  
eller bærepose. Vi tar her utgangspunkt 
i en dagstur i skolens nærområde.

hVa bør man 
ha med seg 
på turen?

noEn TIps

undErTØYET bør være av ull med 
mindre dere er ute en varm sommer-
dag. 
mELLompLaggET kan være av ull el-
ler fleece. Ved høy aktivitet trenger 
man kanskje ikke mellomplagget i 
det hele tatt, men det er lurt å ha i 
sekken!  
YTTErpLaggET bør være vindtett, 
men samtidig slippe ut overflødig 
kroppsvarme og fuktighet fra krop-
pen. Det er i tillegg en stor fordel at 
plagget er vanntett. 
LuE er det viktig å ha med seg på tur. 
Lua bør være av tettstrikket ull eller 
ullblanding, og helst være vindtett 
hvis du ikke har hette på jakken. 
Det største varmetapet skjer faktisk 
gjennom hodet, så derfor: «Fryser 
du på føttene, ta på deg lua!»
voTTEr ELLEr HansKEr hører også 
med til turantrekket. Husk at votter er  
varmere enn hansker på kalde dager. 
soKKEr og sKo må man prøve å hol-
de tørre da føttene er veldig utsatt 
for nedkjøling. Bruk sokker av ull, 
gjerne to tynne lag. Om sommeren 
klarer man seg med tynnere sokker. 
gamasjEr hjelper godt for å holde 
føttene tørre, og er ikke forbeholdt 
skitur.
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Hvis skolen har lyst til å sette fokus på 
uteaktiviteter og uteundervisning, er 
det en del utstyr som er greit å ha lett 
tilgjengelig slik at det blir enklest mulig 
å komme seg ut.
 
I et eget rom eller et eget skap på 
skolen bør det ligge:
• Primuser og kokeutstyr
• Stor bålrist
• Presenninger og tau 
• Klassesett med spikkekniver
• Turøks og tursag
• Klassesett med kompass
• Skolegårdskart
• Klassesett med kart over skolens  
 nærområde
• Bestemmelsesduker
• Vannkikkerter
• Luper
• Stor sekk til læreren
• Liggeunderlag 
• Litermål
• Stoppeklokker
• Langt målebånd (50 meter)
• Naturhåndbøker 
• Skriveunderlag

kjekt å ha! 
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hVor mange eleVer er det  
forsVarlig å ha med seg  
pr.  lærer?
Dette må vurderes ut fra målet for 
og lengden på turen. Småturer i nær-
heten av skolen krever normalt bare 
en lærer. Et godt råd er å ha utedagen 
sammen med en annen klasse slik at 
dere er minst to lærere til stede.

hVordan organisere  
eleVene best mulig ute?
Organisering av klassen er viktig, og 
det er lurt å ha et fast samlingspunkt 
som benyttes ved beskjeder, instruk-
sjoner og lignende. Det er også viktig å 
bli enige med elevene om noen regler 
før selve turen, for eksempel: 
• Gå to og to sammen og ha ansvar for  
 hverandre.

• Avgrens området elevene kan boltre 
 seg på.
• Fløytesignal = samling ved leirsted.
• Ingen går foran læreren og alle må  
 passe på at de ikke blir hengende etter. 
 (Det er en fordel å være to lærere slik  
 at en kan gå først og en bakerst.)

Bruk gjerne en fløyte som signal når 
du vil samle elevene. 

hVa med ferdsel langs og  
Ved Vann? 
Dette krever særlig aktsomhet. La 
elevene jobbe og ferdes to og to, og 
samtidig ha ansvar for å følge med på 
hverandre. Det er også lurt å avgrense 
området de skal bevege seg på. Er  

skolens nærområde preget av elver, 
bekker og vann, bør alle lærere ved  
skolen jevnlig ta livredningsprøve. 

hVa gjør jeg hVis ulykken  
er ute?
Dersom det oppstår alvorlige skader  
er det viktig å ringe etter hjelp: 113!
Husk alltid å si fra til ledelsen hvor 
du og elevene går. Det gir også økt  
trygghet og mange flere muligheter 
for ulike turer dersom skolen kan tilby 
friluftslivskurs, førstehjelpskurs og liv-
redningskurs til sine ansatte. 

er det uforsVarlig å la  
eleVene benytte kniV?
Holdninger til bruk av kniv i skolen 
varierer. DNT mener det er viktig at 
barn lærer seg til å betrakte kniv som 
et redskap og ikke et våpen, men det 
er viktig med klare regler og rutiner 
for bruken. Vi anbefaler skolen å kjøpe 
inn et klassesett med egnede kniver. 

kan man fritt benytte  
brensel man finner til  
et bål?
Hvis man vil lage bål, er nok det enk-
leste å la elevene ha med seg en kubbe 
hver i sekken, men vanligvis finner 
man også nok tørrkvist og ved i skogen 
til å kunne fyre opp et bål. De tørre 
kvistene nederst på granleggen er  
super opptenningsved.

må Vi fjerne bålrestene etter 
oss, eller holder det å slukke 
bålet  skikkelig?
Dersom dere ikke har benyttet en 
fast bålplass, skal alle spor etter dere 
slettes før dere forlater stedet. Dette 
er det vi kaller sporløs ferdsel. Det  
betyr at steiner dere har lagt rundt 
bålet legges tilbake der dere tok dem 
og at forkullede (og avkjølte!) ved- 
rester kastes tilbake i skogen. 

ofte stilte 
spørsmål
Det dukker ofte opp noen spørsmål når man skal ut, særlig hvis du ikke har vært 
så mye ute med elvene før. Vi har funnet noen ofte stilte spørsmål, og håper svarene 
bidrar til å senke terskelen for deg som vil være mer ute. 

TIps!
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Den Norske Turistforening (DNT) holder 
kurs for hundrevis av lærere hvert år. 
Dette er både rene friluftslivskurs og mer 
faglig forankrede uteskolekurs. 

i tillegg har dnt følgende 
tilbud til  skolen:
• Skolecamp, et leirskoletilbud for  
 7.–10.-klasse. Se www.skolecamp.no 
• Hytter tilrettelagt for skoleklasser
• OPPTUR for 8.-klassinger med  
 ca. 30 000 deltakere hvert år
• Kurs og foredrag
• Skolebrosjyre
• Egne skolesider på Facebook,  
 «friluftsliv i skolen»
• Elektronisk nyhetsbrev
• E-læringsprogram
• Veiledning og gode råd

Du kan lese mer om vårt tilbud på
www.turistforeningen.no/skole og på
www.natursekken.no 

dnt og 
skolen
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dnTs TurTILbud TIL barn 
og barnEfamILIEr

Barnas Turlag er Den Norske Turist- 
forenings tilbud til barn og barne-
familier. Barnas Turlag arrangerer 
alt fra dagsturer i nærområdet, som 
kveldsmatturer og søndagsturer, 
til familiecamper og hytte til hytte-
turer høyt til fjells. De aller fleste av 
DNTs medlemsforeninger over hele 
landet har et tilbud gjennom Barnas  
Turlag. På landsbasis har vi nå ca.  
25 000 medlemmer i Barnas Turlag. 

Det etableres mange nye Barnas  
Turlag rundt i landet hvert år.  
Har du lyst til å etablere et der du bor?  
Ta kontakt, så hjelper vi deg i gang! 

Også Turid Markmus har du sett i 
boken. Hun er fra Sandefjord, og er  
Turbos aller beste venn. Hun syntes 
det var flott at hun også kunne pynte 
opp litt i boken – så pen som hun er! 

Turbo Fjellrev har du sett flere steder 
i denne boken. Han er maskot for 
Barnas Turlag. Turbo har egne sider i 
DNTs medlemsblad Fjell og Vidde, med 
ulike oppgaver for barn, for eksempel 
kryssord, rebuser og vitser. 
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stor takk til dnts skolegruppe for innspill og bidrag til tekst og 
bilder. takk også til eleVer og lærere i klasse 7b Ved grefsen skole som 
stilte VelVillig opp som fotomodeller slik at aktiVitetene i denne boka 
kunne illustreres på en god måte.
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lek og lær er boka for deg som vil ta med deg barn i alle aldere ut i naturen. 
Her finner du forslag til ulike aktiviteter både med og uten faglig fokus.  
I tillegg har vi tatt med noen enkle matoppskrifter og generelle turtips. Boka 
er gitt ut av Den Norske Turistforening (DNT). Boka bygger på innhold i kurs 
vi har holdt for lærere og førskolelærere i en årrekke, og vårt håp er at den 
kan bidra til mer og bedre uteaktivitet i skoler, barnehager, familier, klubber 
og organisasjoner. 

DNT er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 240 000 medlemmer  
spredt over hele landet. Av disse er ca. 25 000 medlemmer i Barnas Turlag. 
Barnas Turlag inviterer til familieturer både i nærmiljøet, ved kysten og i 
fjellet hele året. DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og 
miljøvennlig friluftsliv. Engasjerer du deg kan du bidra til at flere mennesker 
får naturopplevelser for livet! 


