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Uteleker

Sardinmamma

Hvor som helst

Hele året

Ingenting

En velges ut til å være Sardinmamma. Mens de andre står i en ring med 
ansiktene vendt innover og synger en sang, løper Sardinmamma avsted for 
å gjemme seg. Sardinmamma legger seg langflat på bakken, og ligger helt 
stille uten å røre seg.

Når de andre er ferdige med sangen, løper de ut for å lete etter Sardin-
mamma. Den som finner Sardinmamma, legger seg tett inntil henne uten å 
si i fra til de andre. De neste som finner dem gjør det samme, slik at de blir 
liggende som sardiner i en boks.

Slik holder det på til alle har funnet Sardinmamma. Da begynner man på 
nytt, og  den som fant Sardinmamma først, får være Sardinmamma i neste 
runde.

Når man leker med de minste, kan det være en fordel at det er med minst 
to voksne. En som alltid er Sardinmamma, og en som er med og synger og 
leter med barna.

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Gjemselleker

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

- Nærmiljø og samfunn

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Skog, litt småkuppert med busker

Hele året, best når det er blader på busker og trær

Ingenting

I denne gjemselleken er det om å gjøre å gjemme seg nærmest mulig den 
som står uten å bli sett. Den som klarer det, får stå neste gang.

Elin står, og hun teller høyt og sakte til 10 mens hun holder seg for øynene. 
De andre løper å gjemmer seg så nærme som mulig. Når Elin leter, kan 
hun ikke bevege seg vekk fra den steinen/den plassen hvor hun sto og 
telte. Men hun kan snu seg rundt, stå på tærne, bøye seg ned og stå på 
ett ben. Hun får øye på Atle og roper på han, og Atle kommer fram. Hun får 
øye på noen fler og roper på dem. Tilslutt kan hun ikke se flere, men hun 
vet at de er der, så hun roper «Fritt fram». Resten av deltagerne reiser seg 
opp eller tar et skritt til siden slik at Elin kan se dem. Elin ser seg rundt og 
avgjør at Hilde har greid å gjemme seg nærmest Elin uten å bli sett. Derfor 
får hun stå i neste runde. Leken varer så lenge man vil, den kan også lekes 
i mørket, både med og uten lykt.

Her får barna lære seg å ligge stille som et dyr som gjemmer seg, lære seg 
å være tålmodig, ha fantasi, se muligheter, og få et lite innblikk i hvor 
mange gjemmeplasser dyrene har i skogen.

Snakk gjerne med barna om dyr og kamuflasjefarger. Kanskje den som ble 
funnet sist hadde kamuflasjejakke, og gikk i ett med bakken? Mens Atle 
som ble funnet først var godt synlig med sin gule regnjakke?

Nærgjemsel

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Gjemselleker

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

- Natur, miljø og teknikk

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Hvor som helst

Hele året

Ingenting

Dette er en variant av gjemsel hvor de som gjemmer seg blir kalt hare, og 
den som står er jeger.

Hilde er jeger, og står med hendene for øynene og sier høyt:

Ride-ride-ranke til møllerens hus
der var ingen hjemme
bare kattepus
og tre små hunder som lå under benken
og slikket seg på lenken
Hva sa hundene?
Voff-voff-voff!

Samtidig  gjemmer de andre barna, harene, seg.

Hilde lusker seg rundt i skogen, og når hun finner en hare, blir de hunder 
og hjelper henne med å finne de andre. Hundene hjelper jegeren ved å gi 
los, dvs. bjeffe når de ser en hare!  Når en hare er funnet, har den ikke lov 
til å stikke av fra hunden som står og gir los. (Husk at vi har med oss 
verdens beste jakthunder!) Haren er ikke tatt før den er sett av jegeren. 
Jeger Hildes hundeflokk øker etterhvert i antall. Til slutt er alle harene
funnet. Den som ble funnet sist, skal være jeger neste gang.

Jeger, hund og hare

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Gjemselleker

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

- Nærmiljø og samfunn

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Gjemselleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst, men det må være mange muligheter til å gjemme seg

Hele året

En hermetikkboks eller liknende. Boksen må tåle å bli ødelagt.

Hilde “står” ved boksen med hendene foran øynene og teller til 100 mens 
de andre barna gjemmer seg: “…98, 99, 100 – den som ikke har gjemt 
seg nå, den skal stå!” Så begynner Hilde å lete. Når hun ser for eksempel 
Atle, løper hun tilbake til boksen, setter foten sin på den og roper “Atle på 
boksen!”. Atle er dermed tatt. Hilde leter videre, men ser ikke Thomas som 
står bak et tre. Thomas stormer mot boksen, sparker den alt han kan av 
gårde og roper “boksen går!”. De som er fanget får da muligheten til å 
gjemme seg på nytt mens Hilde henter boksen, setter den på plass og teller 
på ny, denne gangen til ti mindre enn sist, 90. Leken går sin gang til alle er 
tatt, og den som ble tatt først, skal stå neste gang. 

Boksen går

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd



74

Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst 

Hele året

Noe som kan gjemmes, for eksempel en flaskekork

Hilde får være den som gjemmer skatten. Hun går litt vekk fra de andre, og 
legger korken på et «lurt» sted (som hun må huske godt), for eksempel bak 
en maurtue. Så går hun tilbake til de andre. Når de ser at Hilde kommer 
tilbake, roper de: «Fugl, fisk eller midt i mellom?» På den måten spør de 
Hilde om de skal lete høyt oppe, langt nede eller midt i mellom. 
«Fisk», svarer Hilde, fordi hun la den på bakken bak maurtua, og de 
andre løper for å finne korken. Christine nærmer seg maurtua der korken 
er gjemt, og Hilde roper «tampen brenner på Christine». Da vet alle at 
Christine er i nærheten av skatten. Den som finner korken, får gjemme 
skatten neste gang.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Tampen brenner

Gjemselleker- Antall, rom og form

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Et sted hvor det er et hus

Hele året

Et hus

Leken foregår rundt et hus. Atle velges til “titten”. De øvrige stiller seg ved 
husets hjørner som er fristed. Atle skal begynne å springe rundt huset, 
mens de andre løper motsatt vei. Barna må passe på at Atle ikke ser dem 
i bevegelse, unntatt når de holder i et hushjørne. Får han øye på noen i 
bevegelse, må den som ble sett, f. eks. Thomas, ta seg fortest mulig fram til 
nærmeste hjørne før “titten”. Kommer “titten” først fram, skal han si titten på 
hjørnet og navnet på den som ble sett, Thomas. Han må nå være den nye 
“titten”. Dersom Thomas kommer først, er Atle fortsatt “titten” og alle løper 
nye runder rundt huset.

Titten på hjørnet

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Fangeleker

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Vest

- Kommunikasjon, språk og tekst

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst 

Hele året

Ingenting

Det kan være nødvendig å avgrense området, f.eks ved å sette skistaver, 
sekker e.l. i en ring. 
Velg en Sønnavind og en Nordavind. Nordavinden skal som en kald vind 
ta på de andre så de fryser fast. Sønnavinden kommer og gir alle de 
fastfryste en varm klem så de kan løpe ivrig videre - vekk fra Nordavinden. 
Deltagerne bestemmer selv når de vil bytte eller slutte.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Nordavind og sønnavind

Fangeleker

Nappe halen av reven

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst

Hele året

Tau, skjerf eller liknende som skal brukes til revehaler

Barna får en revehale festet i buksa, evt. i et tau som knytes rundt livet.
Det er om å gjøre å nappe halen av de andre revene uten å miste sin 
egen hale! De som mister halen kan skaffe seg en ny ved å prøve å nappe 
tilbake en hale fra noen andre. De som skaffer seg flere haler kan få en av 
de voksne til å feste de bak på ryggen. Noen områder kan markeres som 
friområder, revehi, der det ikke er lov å nappe haler.

Leken kan tilpasses de minste barna ved at de voksne hjelper til med å 
feste halen de har nappet. 

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Åpen skog

Hele året

Litt tau eller noen skjerf

Når ekorn beveger seg i trærne, er de forholdsvis trygge. Men på bakken er 
de mer utsatte og må passe seg for fiendene sine f.eks. hønsehauken.

Ekornsisten lekes i et skogholt med trær som friplasser. Antall friplasser kan 
begrenses ved å markere trærne med f.eks. skjerf.

Først velges en av deltagerne ut til å være hønsehauk. De andre 
deltagerne er ekorn. 

Atle blir hønsehauken og skal prøve å ta ekornene mens de beveger 
seg mellom trærne. Atle løper etter Hilde, og Hilde skynder seg bort til et 
fritre. Der står allerede Elin, men hun må vike plass når Hilde roper «Mitt 
tre!».  Det kan bare stå et ekorn ved hvert fritre! Elin løper avgårde med 
Atle, hønsehauken, i hælene. Atle strekker ut armen, berører Elin og roper 
«Tatt!». Da er det Elin som blir hønsehauk, og ekornet, Atle, går fri fram til 
nærmeste tre.

Aktiviteten økes når det er færre friplasser og når barna må klatre opp i 
treet for å være fri!

Ekornsisten

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Fangeleker- Natur, miljø og teknikk

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Doktorsisten

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst

Hele året

Ingenting

Denne er som vanlig sisten, men når man blir tatt, må man holde seg på 
det stedet man blir tatt helt til man klarer å ta en ny (f.eks på hodet, på 
kneet, e.l.):

Nicolay har`n, han tar igjen Annika, og gir henne en klapp på skuldera.
Nå er det Annika som har`n, og hun må løpe rundt med eine hånda på 
skuldera til hun klarer å fange noen. Endelig, der fikk hun kastet seg etter 
foten til Morten. Nå er det Morten som har`n, og må prøve å fange noen 
mens han løper med ei hånd på foten....

Stiv heks

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst

Hele året

Ingenting

Atle er heksa og skal løpe rundt for å ta (være nær) de andre. Atle greier å 
ta Thomas, og da blir Thomas forvandlet og må stå helt stiv med beina litt 
fra hverandre. De andre kan fri Thomas ved å krype mellom beina hans. 
Er det mange som leker, er det lurt å ha flere hekser. Når noen blir lei av å 
være heks, er det andre som før prøve seg. Alternativt kan den siste som 
er igjen uten å være forheksa, være heks i neste omgang.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Fangeleker

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Hvor som helst, men forholdsvis åpent terreng

Hele året - men spesielt fint med nysnø!

Ingenting

Når vi våkner om morgenen og ser at det er falt nysnø, kan vi glede oss til 
streksisten! 
Sammen går vi etter hverandre på en lang rekke og tråkker opp streker/
stier i nysnøen. Stiene kan tråkkes på kryss og tvers, som pizzastykker, 
labyrint eller bare etter fantasien. Lag gjerne blindveier, det gjør leken 
enda mer spennende! Når vi leker sisten, er det ikke lov til å tråkke utenfor 
stiene. Ellers er reglene som i vanlig sisten. 
En velges ut til å starte med å ha sisten, f.eks. Atle. Atle løper etter de 
andre, klarer å ta borti jakka til Anders og roper har`n/sisten/sista/sura eller 
liknende (hvilket ord som brukes varierer fra sted til sted). Da er det Anders 
som har sisten og skal “ta” en annen. Det går også an å ha som regel at 
det bare er lov å krabbe! 
Om sommeren kan man tegne opp streker på grusplassen, på 
sandstranden eller bruke kritt på asfalten.

Streksisten kan også lekes med ski på beina (kalles da løypesisten).

Streksisten/Stisisten

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Fangeleker

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Et åpent område

Året rundt

Ingenting

Deltagerne deles inn i to lag, og vi tegner opp en bane. Banen består av tre 
parallelle streker med ca. 7-8 m mellom hver strek (avhengig av alder, prøv 
dere fram).

Hilde og Atle er på hvert sitt lag, og lagene stiller seg bak hver sin ytre strek 
med ansiktene mot hverandre. Hildes lag starter, og skal finne på et dyr 
som de sammen skal mime etterpå. Dyret må leve i skogen, havet, vannet, 
lufta e.l. Hildes lag velger mygg. Så går de fram til  midtstreken.

Atles lag skal så forsøke å gjette hva Hildes lag mimer, ved å stille to 
spørsmål. De begynner med å stille spørsmålet: «Hvor kommer dere fra?» 
- og for hvert av ordene skal de ta ett kjempeskritt mot Hildes lag for å 
komme nærmest mulig.

Hildes lag skal da fortelle hvor de komme fra, f.eks. lufta. De svarer: «Vi 
kommer fra lufta.» Atles lag stiller så spørsmål nummer to: «Hvem er 
dere?», mens de tar tre nye kjempeskritt mot Hildes lag. Så setter Hildes 
lag igang å mime, mens Atles lag gjetter en og en etter hverandre (eller i 
munnen på hverandre). Når svaret er riktig roper Hildes lag: «JA!»  idet de 
snur seg for å løpe tilbake til området sitt, mens Atles lag løper etter for å 
fange deltagerne på Hildes lag.

De som fanges før de er tilbake i sitt eget område, kommer over på Atles 
lag. Så er det Atles lag sin tur til å mime, og Hildes lag sin tur til å gjette. 
Leken varer helt til alle dyrene er brukt opp, til alle på et lag er blitt fanget 
eller til ingen har lyst mer!

Hvor kommer dere fra?

Fangeleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

- Natur, miljø og teknikk

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Et åpent område

Hele året

Tau eller noe å markere streker på/i bakken med

Området deles inn i to halvdeler med en strek på midten. Gruppen deles i 
to lag. Det ene laget er KREPS, det andre laget er KRABBER. Hvert lag får 
hver sin halve del av området. En person, f. eks. Anne førskolelærer  står 
ved midtstreken på en av langsidene og begynner å rope: «KRRRRRRR
RRRRRRRRRR……….», mens lagene nærmer seg midtstreken. Roper 
Anne til slutt «KRRR……EPS», skal Krepsene fange Krabbene. Roper 
Anne «KRRRR……ABBE», skal Krabbene fange krepsene. Det laget som 
blir «jaget» kan skynde seg tilbake til enden av sletta som er friområdet. 
Blir de derimot tatt før de når dette friområdet, må de gå over til det andre 
laget (dvs. fanger KREPS en KRABBE, blir krabben automatisk kreps, og 
omvendt). Leken slutter når det ikke er flere igjen på et av lagene.

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd

Fangeleker

Kreps og krabbe

- Kommunikasjon, språk og tekst

Alle mine duer

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Et åpent område

Hele året

Steiner/ kjegler/ sekker/ ekstra klær til å markere banen

Banens utforming er enkel; to «streker» med ca. 20 meters mellomrom. 
Atle blir valgt til hauk, og han stiller seg opp midt mellom de to strekene. 
Thomas blir valgt til due-mor og stiller seg opp bak den ene streken, mens 
resten av deltagerne er duer og stiller seg opp bak den andre streken. 
Leken begynner med «replikker»: Due-mor: «Alle mine duer kom hjem!» 
Duene: «Tør ikke!» Due-mor: «Hvorfor ikke?» Duene: «Hauken tar oss» 
Due-mor: «Kom likevel!» Dermed skal alle duene forsøke å komme seg 
over til due-mor uten å bli tatt. Atle, hauken, skal forsøke å fange så mange 
av duene som mulig. De som fanges, blir til hauker. Due-mor går over til 
den andre siden og replikkvekslingen starter igjen. Den siste som blir tatt, 
får være hauk neste gang, og hauken blir til due-mor.

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Stikk og finn

Fangeleker

Slette, sandstrand eller lignende

Hele året

Pinne, tau til streker eller noe å risse strekene med

“Stikk og finn”går også under navnet “Rosa og Benoni”. Antall deltagere 
i “Stikk og finn” kan være fra 7 til 20 barn. Denne kan lekes på ei isflate/
gressplen ved å legge ut to tau som streker. Mellom de to strekene, som 
ligger med omtrent 20 meters avstand, er området hvor en kan bli “stukket”, 
som er det samme som å få sisten. Området utenfor strekene er frisoner 
der deltakerne ikke kan bli “stukket”. Den som startet med å “stå”, stiller 
seg opp mellom strekene med en kjepp eller pinne i hånden. Deltakerne 
fordeler seg bak begge strekene og løper ut på signal fra den som står. De 
skal løpe fra den ene streken til den andre, og de har ikke lov til å returnere 
bak den streken de startet fra.

Den som står, skal prøve å “stikke” en av dem som løper. Det gjøres ved 
å berøre en av de andre med pinnen. Deretter må pinnen kastes av gårde 
på området mellom strekene, og den som hadde pinnen prøver å komme 
i sikkerhet bak en av strekene. Den som ble stukket med pinnen, må først 
hente pinnen og så prøve å “stikke” en av de andre.

Hvis det er mange med, eller alderen på deltakerne er ujevn, kan dere la to 
stykker “stikke” med hver sin kjepp.

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd
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Uteleker

Sjøstjerner stjeler blåskjell

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Åpent område

Hele året

Tau eller lage/tegne streker på bakken, 10 store blåskjell/steiner eller 
tilsvarende

Denne leken handler om å røve ting i fra hverandre, og dette skjer på 
mange måter i naturen. Skjærene stjeler egg fra andre reir, sjøstjerner kan 
stjele blåskjell fra hverandre, nøtteskriker eller ekorn kan stjele nøtter fra 
hverandre og Bandarlogene (apekattene) i Jungelboka stjal kokkosnøtter 
fra hverandre da de holdt Mowgli til fange og skulle skaffe ham mat. 

Det må være to lag, og hvert lag har hver sin banehalvdel. Hver  bane- 
halvdel bør være stor nok til at en får løpt seg god og varm, f.eks 10 m 
lang.  Del plassen med en strek på midten. Utenfor hver banehalvdel lages 
det en ring med diameter ca. 1/2 m, slik tegningen viser. Hvert lag finner 
5 blåskjell som de legger i ringen. Det gjelder for de lilla sjøstjernene (Lag 
A) å stjele blåskjellene fra de brune sjøstjernene (Lag B), slik at de får 10 
blåskjell i ringen. De brune sjøstjernene (Lag B) må selvsagt også prøve 
å stjele blåskjell fra de lilla sjøstjernene. Når Kari fra lag A kommer over 
streken til lag B, kan Per fra B-laget ta på henne, og si «FAST». Da må Kari 
stå ved ringen til lag B, helt til noen fra lag A klarer å fri henne. Dette skjer 
ved at Tone fra A-laget løper over streken, bort til Kari, tar på henne og sier 
«FRI». Dette må Tone klare uten selv og bli tatt av B-laget. Klarer Tone 
og befri Kari, kan begge gå fritt tilbake til lag A sin halvdel av banen. De 
kan derimot ikke ta med seg noen blåskjell tilbake. Man kan kun stjele ett 
blåskjell av gangen. Har en fra lag A klart å stjele et blåskjell, kan han/hun 
gå fritt tilbake til sin egen banehalvdel uten og bli tatt av lag B, og motsatt. 
Er en person fanget, må man befri den personen før man kan stjele et nytt 
blåskjell.
Det laget som først får alle 10 blåskjellene i sin ring har vunnet!

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Fangeleker
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Uteleker

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Fuglen på den grønne gren

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Flatt

Hele året

Noe til å markere området med; tau, en pinne, sekker som kan markere 
tenkte streker eller lignende

Tegn opp eller marker med tau eller lignende to streker som ligger ca 
10-15  m fra hverandre. Området mellom strekene er ”fangeområde”, 
mens bak strekene er det ”friområde”.

Et barn er “fugl” og står midt i fangeområdet. De andre barna står bak en 
strek som markerer et av friområdene. Leken starter med at barna roper: 
”Fuglen på den grønne gren, hvilken farge må vi ha for å komme over, nå 
som fuglen sover?!” Det barnet som er fugl, svarer med en farge, 
f.eks. “rød”. Alle som har noe synlig rødt på seg, kan da trygt gå over til 
friområdet på den andre siden. De andre derimot, må løpe over mens 
fuglen forsøker å fange dem.

De som blir tatt, blir også fugler. Alle fuglene blir enige om en farge, og 
neste runde begynner. Leken fortsetter til alle er blitt fanget.

- Kommunikasjon, språk og tekst Fangeleker

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Balleker

Forholdsvis åpent, skog, eng eller myr

Hele året

Ingen ting, en ball for hver tredje-fjerde person til balleken

«I midten» er en vanlig lek som har mange navn. Den lekes tre og tre eller 
fire og fire. Thomas, Christine og Atle leker sammen. Thomas og Christine 
kaster ballen til hverandre mens Atle står i midten og prøver å fange den. 
Thomas kaster ballen til Christine, men Atle får tak i ballen før Christine. Da 
bytter de plass, og nå er det Thomas og Atle som kaster til hverandre og 
Christine som skal fange ballen.

Så kommer Hilde og vil være med. Atle og Thomas blir på lag, og Christine 
og Hilde blir på lag. Atle og Thomas kaster til hverandre, mens Christine og 
Hilde skal fange ballen. Klarer de det, bytter de plass med Thomas og Atle.

I midten

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 



86

Uteleker

Hoppe egg

Balleker

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst, men man trenger en vegg

Hele året

En ball med maksimal størrelse som en håndball. Minimum en ball for hver 
femte-sjette deltager

3-6 barn står på en rekke. Elin står først og kaster ballen i veggen og 
lar den gå en gang i bakken mens hun hopper over den. Atle står som 
andremann og skal fakke ballen før den ramler i bakken for andre gang. 
Hvis Atle ikke greier å fakke den, får han “egg”. Når noen f. eks. Hilde, har 
fått tre “egg”, skal hun stille seg med ryggen inn til veggen og strekke ut 
armer og bein til sidene. Elin står etter Hilde og skal først kaste ballen på 
veggen over hodet på Hilde og fakke, så over hver arm, under hver arm og 
mellom beina. Hvis Elin greier dette, er Hilde ute, hvis Elin ikke greier det, 
er Hilde fri og begynner på nytt uten “egg”.
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Uteleker

Balleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Slengeball (slåball)

Flatt, eng, skolegården, balløkke etc

Hele året, men fortrinnsvis i sommerhalvåret

Tennisball eller liknende og evt. et balltre

Slengeball er en versjon av slåball for de minste. Fordi det er vanskelig å 
treffe ballen med balltreet, kastes ballen i stedet!

Først må banen markeres: Det er behov for en lang strek som markerer 
grensen på ute- og inneområdet. Uteområdet trenger størst plass. Rett ved 
streken i inneområdet må det markeres en rute/sirkel som kalles ”dødfeltet”. 
På utebanen markeres 4-6 friplassser som ligger plassert etter en liten 
rundløype på 60-100 m, der start og mål er i inneområdet. Friplassene 
markeres som sirkler eller sekker/steiner e.l. Hvordan markeringen gjøres 
avhenger av hva slag sområde man er i. På asfalt kan man tegne med kritt, 
i grus kan man skrape, og på gresslette kan vi bruke tau og markører som 
klær, sko, sekker o.l.

Deltagerne deler seg i to lag. Det ene laget, laget til Atle, starter «inne» 
og stiller seg på en rekke bak den lange streken. Det andre laget, laget 
til Elin, starter «ute» og alle sprer seg ut over banen bortsett fra en, Elin, 
som får jobben med å fange ballen bak streken. Atle står først i rekka, så 
han begynner. Han kaster ballen, evt. slår ballen med balltreet ut på banen 
og løper alt han kan mot den nærmeste sirkelen. Han løper så lenge han 
tror han har tid, men kan ikke løpe tilbake til en sirkel. Utelaget prøver så 
fort som mulig å fange ballen og kaste den til Elin. Når Elin fakker den og 
legger den i bakken i «dødfeltet», er Atle i en av sirklene. Så er det Thomas 
sin tur til å kaste/ slå ballen – han sto etter Atle i rekka. Thomas kaster/ slår 
ballen. Thomas starter å løpe og Atle fortsetter fra der han sto. I det Elin tar 
i mot returen, og legger den i «dødfeltet» er Thomas utafor sirklene og han 
blir «død». Da må han stå på sidelinja å vente til noen samler et «liv». Et 
«liv» samles hvis en fra innelaget greier å løpe rundt hele banen på et kast/ 
slag.

Hvis en fra utelaget greier å fakke ballen uten at den har vært i bakken 
først, bytter ute- og innelaget plass. Da er det laget til Elin som får være 
inne og laget til Atle som får være ute. Alle som var «døde» blir da med 
igjen.

Hvis alle på innelaget er ute og løper eller er døde, slik at det ikke er noen 
igjen til å kaste/ slå ballen, bytter ute- og innelaget plass.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd
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Uteleker

Balleker

Krever en vegg, et lite skur, en garasje eller lignende

Sommerhalvåret

Tennisball eller en lignende ball i samme størrelse

Denne balleken krever at to lag står på hver sin side av en vegg eller 
lignende. Lagene skal ikke kunne ikke se hverandre, og de kan ikke 
vite hvordan deltagerne på motsatt banehalvdel har fordelt/spredt seg. 
Hovedpoenget er å kaste ballen frem og tilbake over veggen, mens hvert 
lag forsøker å sanke pol. Pol får man når man klarer å ta i mot ballen uten 
at den spretter i bakken. Det laget som først klarer å få tre pol skal forsøke 
å fange en av deltagerne på det andre laget. 

Lag A starter. Lise kaster ballen over veggen mens hun roper “anti....over”. 
Da skjønner lag B at ballen kommer. De vet hverken hvilken retning eller 
hvilken fart ballen vil ha, så det er om å gjøre å følge med. Morten på lag 
B ser ballen komme mot ham, så han løper og får tak i den uten at den 
spretter i bakken. Da har lag B fått pol. Dette vet ikke lag A noen ting om, 
siden de ikke kan se hva som skjer pga veggen. 

Nå er det Mortens tur til å kaste ballen over veggen. Han roper “anti... over” 
i det han kaster. Leken fortsetter slik til et av lagene har klart å få tre pol.

Lag B har klart å ta i mot tre pol, og nå skal de prøve å få tak i en av lag A 
sine deltagere. Lag B skal forsøke å forflytte seg rundt veggen og komme 
så nær som mulig en av lag A sine deltagere. For at de skal kunne forflytte 
seg må ballen være i luften, dvs at f.eks. Morten på lag B må kaste den 
til en av sine lagkamerater, eller rett opp i luften, og den må ikke sprette i 
bakken. I det Morten begynner å kaste roper han “anti….”. Så lenge ballen 
er i luften kan man løpe, men når ballen fanges roper deltagerne på lag B 
“….holdt”, og da må alle spillerne både på lag A og B stå stille. Lag B kan 
bare rope “anti….holdt” tre ganger, så det er om å gjøre å komme så nær 
lag A som mulig. Men lag A kan flykte når ballen kastes i luften, så her er 
det om å gjøre å være rask. Til slutt må lag B forsøke å treffe en av lag 
A sine deltagere med ballen. Lykkes de går personen som er truffet over 
på lag B. Så begynner leken på nytt. Det laget som har klart å fange alle 
deltagerne på det andre laget har vunnet.

Anti over

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd
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Uteleker

Balleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Bandy med joggesko

Gressplen

Sommerhalvåret

Liten ball med sterk farge slik at den er lett synlig på grønt gress, steiner 
evt. pinner til å markere mål

“Bandy med joggesko” spiller man ute på en gressplen. Gressplenen er 
banen, og på hver kortside setter lagene opp hvert sitt mål. Bli enig om 
hvor bredt målet skal være. Fra 1 til 2 meter er passe. Bruk steiner eller 
pinner til å markere målet. Deltagerne deles inn i to lag, og velger hver sin 
banehalvdel. Alle spillerne tar av seg den ene skoen. Denne skal brukes 
som kølle. Nå er det om å gjøre å få den lille ballen inn i motstandernes 
mål. Dere spiller så lenge dere orker, eller så kan man si at første laget 
med 10 mål har vunnet.

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Stad:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Myrfotball/Myrkanonball

Myr

Sommerhalvåret 

Ball og klær som tåler å bli skikkelig møkkete. Noe til å markere målene.

Ta med ball, og dra på tur til ei myr. Myrfotball/myrkanonball er mindre 
høytidlig enn vanlig fotball. Ved hjelp av steiner, pinner, isbokser e.l. 
markeres to mål i terrenget. Banens størrelse defineres sånn cirka. 
Det viktigste med spillet ute på myra er å få lov til å ha det kjekt og bli 
gjennomblaut! Tenk at myra er en stor tjukkas. Det er ikke vondt å lande 
dersom man slenger seg eller satser litt ekstra..

Samme aktivitet egner seg utmerket ute i vannet, i sanda eller i snø.

Utfør gjerne ”tømmerrenna” som oppvarming:
La barna legge seg på rad og rekke akkurat som noen tømmerstokker.
Fra den ene enden skal et barn begynne å rulle over den andre, og legge 
seg til ro i den andre enden. Fortsett slik til alle barna har rullet en eller to 
ganger over.
Nå skulle alle være godt varme (og fuktige...) og klare for en real omgang 
ballspill!

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Dalane Friluftsråd

Balleker

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Spill

Terreng-boccia

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst

Hele året

7 kuler der 3 for eksempel er blå og 3 er røde, mens den siste er en hvit 
målkule, nistepakke og saftflaske

To lag får tre kuler hver. F.eks. et rødt lag og et blått lag. Bli enige om hvem 
som kaster den hvite målkulen for hver runde. Lagene kjemper om å kaste 
kulene sine nærmest den hvite målkulen. Ikke spill fram og tilbake på 
samme sted, men gjør kappestriden til en lang tur. Det er ikke nødvendig 
å spille på sandstranden eller gressplenen hele tiden. Utnytt terrenget. 
Kast kulene oppover berg og/eller innover i skogen. Ta med nistepakke og 
saftflaske og legg ut på boccia-ekspedisjon.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

- Nærmiljø og samfunn

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Klinking

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Flat plass, helst en grus- eller sandplass/sandtak

Vår, sommer og høst

Klinkekuler, men om høsten kan vi også bruke hasselnøtter eller rognebær

Lag en grop på ca. 4 cm i bakken. Tegn opp en strek 2-3 meter unna. 
De som skal være med, stiller seg ved siden av hverandre langs og bak 
streken.

Poenget med spillet er å få tak i så mange av de andres kuler som mulig. 
Det gjør du ved at du tar din egen kule og prøver å klinke borti en av de 
andres. Greier du det, overtar du kula, og den som eide kula må ut av 
spillet eller begynne på nytt fra strek med ny kule. Men før du får lov til å 
klinke andres kuler, må du ha hatt din egen kule i gropa.

Til å begynne med starter alle deltagerne etter tur med å rulle en kule ned 
i gropa, eller så nær gropa som mulig. Rekkefølgen på å rulle i den andre 
runden, avhenger av hvor nær gropa du kom i første runde. Den som kom 
nærmest, begynner andre runde med å gå frem til sin kule, og så prøver 
hun/han å treffe gropa på nytt fra det stedet kula lå. (Hvis det er mange 
med, kan det være lurt å beholde rekkefølgen som man hadde fra start, i de 
neste rundene.) Kula skal ligge akkurat der den landet, mellom hvert forsøk 
på å treffe gropa. Når kula har truffet gropa, får eieren et frikast. Da tar en 
opp kula, legger den rett ved kanten av gropa, og prøver derfra å treffe en 
av de andres kuler.

Hvis en treffer gropa på første kast fra streken, får en to frikast når en skal 
prøve å klinke de andre ut. På denne måten fortsetter spillet. Alle har hver 
sin gang i rundene, og deltagerne reduseres gradvis. Den som er igjen til 
slutt, vinner og er noen kuler rikere.

En enklere versjon av klinking kan spilles slik:
Lag en grop i bakken på størrelse med en halv tennisball. Noen meter 
fra hullet tegnes en strek. Her skal spillerne stå og kaste ei kule hver mot 
gropa. Den som kommer nærmest, får en ny muligheten til å kaste kula 
si i gropa (kast fra det stedet kula lå). Lander kula i gropa, får eieren et 
frikast. Da tar en opp kula, legger den rett ved kanten av gropa, og prøver 
derfra å knipse kula si slik at den treffer kula til en motspiller. Klinker kulene 
sammen, så har du vunnet.......en nydelig klinkekule!

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

Spill

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

En åpen plass

Hele året

En trekloss (kakk) til hvert barn ; klosser i størrelsesorden 5 x 5 x 10 cm til 
7 x 7 x 14 cm. Seks ekstra treklosser (til kakkjerringa), vannfast maling i 
to-tre farger og pensler.

Kakkjerring krever lite utstyr og har røtter tilbake i vikingtiden. Dette er en 
lek for de lekne og de med konkurranseinstinkt! Lag klossene (kakkene) 
selv: sag opp klosser til alle, og i tillegg seks ekstra klosser. Alle maler 
klossene sine slik at de blir særegne og lett gjenkjennelige. Ekstraklossene 
forblir trehvite.

En av deltagerne starter som kjerring (men det kan godt være et 
mannfolk!). Han setter kakken sin ved siden av seg og stabler kakkjerringa 
av de seks trehvite kakkene 3-2-1 oppå hverandre i en pyramide. De andre 
deltagerne stiller seg bak en oppmerket eller tenkt linje ca. 8-10 m unna 
(prøv dere fram). En etter en prøver deltagerne å kaste sin kakk slik at 
kakkjerringa raser. De som har kastet, lar sin kakk ligge der den landet. 
Hvis ingen treffer kakkjerringa, går alle og henter kakken sin og starter på 
en ny omgang.

Hvis derimot en treffer kakkjerringa slik at hele eller deler av den raser, 
løper alle som har kastet kakken sin for å hente den, og forsøker så å løpe 
tilbake bak streken. Kjerringa skynder seg imens å bygge opp kakkjerringa  
igjen,og roper “KAKK!!!” idet han er ferdig. Da må alle stoppe med en gang 
der de er, sette sin egen kakk ned på stedet og gå litt til siden. De som 

har kommet helt tilbake bak streken 
er på fritt. Kjerringa står ved siden av 
kakkjerringa og kaster sin egen kakk 
mot en av de andre kakkene. Treffer 
han, er det eierens tur til å være 
kjerring, men bommer han, må han 
fortsette å være kjerring.

Her får man øvd kasteteknikker, 
hurtighet, smidighet og lattermuskler 
(husk å strekke ut!)

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Kakkjerring

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Spill- Kunst, kultur og kreativitet

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

En åpen plass der bakken er flat, f.eks. en plen eller skolegård

Hele året

Spillebrikker: 10 stk kubber/treklosser som er 7,5 cm brede og 16 cm 
høye, 6 stk runde pinner som er 24 cm lange og ca 1,5 cm i diameter, 
1 stk kubbe/trekloss (= kongen) som er 10 cm i bredde og dybde og 32 cm 
i høyde

Merking av banen: 4 stk pinner eller steiner som skal markere spillebanens 
fire hjørner

Kubbespillet (også kalt kongespillet) har røtter tilbake i vikingtiden. Det er to 
lag som spiller mot hverandre. Hvert lag består av maks 6 personer. 
Lagene stiller seg på hver sin ende av banen, dvs banens kortende. 
Spillebanen er ca 8-10 m lang og 5 m bred. Hvert hjørne markeres med en 
stein eller pinne. Hvert lag har 5 kubber/treklosser som stilles opp på linje, 
med lik avstand i mellom hver kloss, i banens kortende. Den store kubben/
treklossen, heretter kalt kongen, settes opp på midten av banen, dvs at den 
står like langt fra begge av lagene. 

De 6 runde pinnene er kastepinner. Lagene deler på disse, slik at lag A 
kaster alle 6 pinnene, før lag B plukker dem opp og kaster. Poenget med 
spillet er at ved hjelp av kastepinnene skal lagene prøve å rive ned det 
andre lagets 5 kubber/treklosser FØR de river kongen som er plassert i 
midten. Rives kongen før man har revet ned alle motstandernes 5 klosser, 
har man tapt. (Kongen har sammefunksjon som den svarte kula i billjard.)

En på hvert lag starter med å ta en rund pinne. Nå er det om å gjøre å 
kaste pinnen så nær kongen som mulig, uten å rive den. Det laget som 
klarer å kaste nærmest begynner selve spillet. 

Jens på lag A kaster kastepinnen nærmest kongen, så lag A starter. De 
får da alle 6 kastepinnene. Deltagerne må stå bak sine egne 5 klosser når 
de kaster. De sikter inn på lag B sine 5 treklosser som står på den andre 
kortenden av banen. Liv kaster den første pinnen. Hun bommer. Deretter 
kaster Siv. Hun bommer også. Så kaster de fire neste spillerne på lag A 
i tur og orden, men alle bommer. Da plukker lag B opp kastepinnene og 
så er det deres tur til å kaste. Bjørn starter. Han sikter inn på en av lag A 
sine 5 klosser og treffer. Deretter kaster Trine. Hun sikter inn på en av de 4 
gjenværende klossene og treffer hun også. Deretter kaster de fire andre på 
lag B hver sin kastepinne, men de bommer.
Lag A plukker opp de 6 kastepinnene. Før de på nytt kan begynne å kaste 
på lag B sine 5 klosser må de gjøre følgende:

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Kubbespillet (Kongespillet)

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Spill- Kunst, kultur og kreativitet

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Jens plukker opp de to klossene som lag B traff. Han kaster først den 
ene og så den andre, over på lag B sin banehalvdel. Han passer på at 
de to klossene faller ned i god avstand fra kongen, men så nær som 
mulig spillebanens midtre del, slik at de ikke lander langt unna. Jens 
har tre forsøk (på hver kloss), på å kaste de to klossene over på motsatt 
banehalvdel. Dersom han ikke har klart det på tredje forsøk, kan lag B 
plassere de to klossene hvor de vil på sin banehalvdel. Nå må lag A forsøke 
å rive ned de to treklossene sine med kastepinnene. Dersom lag A bruker 
opp alle 6 kastepinnene i forsøket på å rive de to klossene uten å klare det, 
kan lag B plukke opp de 6 kastepinnene og gå helt fram til den nærmeste 
klossen, før de begynner å kaste på nytt.

Lag B kaster alle sine 6 pinner i tur og orden og forsøker å rive de tre 
gjenværende klossene. Selv om de står mye nærmere denne gangen, 
bommer de. Lag A må på nytt plukke opp de 6 kastepinnene og forsøke 
å rive ned de to klossene. Denne gangen klarer de det og de to klossene 
går ut av spillet. Lag A har fortsatt 3 kastepinner igjen, og kan nå på nytt 
begynne å kaste på lag B sine 5 klosser. 

Spillet fortsetter slik til et av lagene klarer å rive ned alle de 5 klossene 
som står på motsatt kortende. Dersom det er lag B som klarer å få ned alle 
de 5 klossene først, skal de tilslutt rive kongen. De står ved sin kortende, 
og kaster pinnene i tur og orden til kongen faller. Klarer de det ikke første 
gang, må de vente til det på nytt blir deres tur. Når de klarer å rive kongen 
har de vunnet.

Men husk: River et av lagene kongen FØR de har klart å rive alle 5 
klossene, så har laget tapt. 

Spill
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Uteleker

Følg tauet

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Skog

Hele året

Et langt og litt kraftig tau, skjerf til bind for øynene 

Surr tauet på kryss og tvers mellom trærne. Utfordringene kan økes fra flatt 
landskap til kupert landskap, fra områder med bare store trær til områder 
med busker og småtrær, over mo og myr, opp og ned en skrent, over en 
bekk osv. Vanskelighetsgraden på løypa justeres etter alderen på barna.

Primært er dette en aktivitet for å øke motorikken og bevegeligheten. Ved å 
følge tauet, er barna nødt til å gå utenfor stien og i ulendt terreng. Alternativt 
kan barna gå med bind for øynene. Da øver man samtidig sanser som vi er 
nødt til å ta i bruk når øynene er lukket. 
Ved å gå sammen to og to med bind for øynene gir aktiviteten god trening i 
å kommunisere med sidemannen.

Hedda og Isak  går sammen fram til tauet. Der tar begge et godt tak i tauet 
med ene hånda, og holder i hverandre med den andre. De bestemmer at 
Hedda skal gå først av de to. Hennes oppgave blir å beskrive løypa for Isak 
underveis. ”Pass deg, her får du en grein i ansiktet, her er det en ekkel rot 
du kan snuble i ” osv.  Alle får erfare hvor vanskelig det er å bevege seg når 
man ikke kan se, og den minste forandring i underlaget føles skummel...

  

- Kommunikasjon, språk og tekst

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Tauleker

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Taukryss

Skog, eller et område med noen enkelt trær

Hele året

To solide tau og kniv

To kraftige tau som ikke er for glatte spennes opp mellom to trær. 
Avstanden mellom trærne kan være 4-8 meter. Det ene tauet festes høyt 
i det ene treet og lavt nede på det andre treet. Det andre tauet festes 
motsatt, dermed har dere laget en X eller et Andreaskors. Kunsten er nå 
at to unger som følger tauene fra hvert sitt tre, klarer å møte hverandre og 
passere uten å ramle ned. Det er ikke lett og fordrer både samarbeid og 
smidighet.
Det kan være en potensiell klemfare i et slik Andreaskors. Under oppsyn er 
det ingen fare. Dette oppsettet bør derimot tas ned igjen når dere forlater 
stedet, slik at det ikke brukes feil uten oppsyn av voksne.

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

Tauleker- Kommunikasjon, språk og tekst

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Edderkoppnettet

Skog, eller et område med to trær

Hele året

En del tau av forskjellig lengde og tykkelse, kniv

Dette er en lek som krever smidighet og godt samarbeid! Bind opp tau 
mellom to eller flere trær, slik at tauene lager et nett med forskellig størrelse 
på hullene. Del inn i lag, det må ikke være flere deltagere pr lag enn det er 
hull i nettet. Deltagerne skal så prøve å komme seg gjennom nettet uten 
å være borti det (dvs ikke lov å berøre tauene). Hvert hull kan bare brukes 
en gang. Den som er borti nettet er ute, og kan ikke hjelpe de andre. Lag 
1 starter først: Dag velger et hull i nettet som er nær bakken, og kommer 
enkelt gjennom dette uten å berøre noen tau. Nå er Dag over på andre 
siden av nettet, og kan hjelpe Einar, som velger et hull høyere opp. Einar 
strekker armene mot Dag, og Dag tar godt tak i disse. På Einars side tar 
resten av laget tak i beina hans, og ”sender han gjennom”. Det gikk! Slik 
fortsetter leken, og laget får poeng etter hvor mange som kom igjennom 
hullene uten å berøre nettet. Etter at lag 1 er ferdig, er det lag 2 sin tur. 
Størrelse på hullene i nettet og høyde over bakken justeres etter alderen på 
barna. 

Husk å ta ned nettet når dere forlater stedet! Vi er ikke edderkopper på 
ordentlig, og vil ikke at noen skal bli fanget eller skadet i nettet vårt!

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

Tauleker



99

Uteleker

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

Greinhuske

Skog, eller et område med noen enkelt trær

Hele året

Et solid tau, en solid stokk og kniv
 
Finn et tre med kraftige greiner høyt over bakken. Fest et solid tau (1,5-
3 cm tykkelse) i en kraftig grein og knytt fast en stokk på 0,5 til 1 meters 
lengde i den andre enden. Juster høyde fra bakken i forhold til barnas 
mulighet til å komme opp på den selv. Barna sitter på stokken med et bein 
på hver side av tauet, mens de henter fart selv (hvis det er skrånende 
terreng) eller får fart av andre.

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Tauleker

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Skog, eller et område med noen enkelt trær

Hele året

Kraftig tau, en solid stokk og kniv

Finn en passelig tjukk stokk, eller spør grunneier om lov til å felle en 
stamme. Stokken bør være 2-3 meter lang og ha en diameter på 15 
centimeter eller mer. Den bør også være så rett som mulig. Lag ett dypt 
spor rundt enden av hver stokk. Stokken festes så med tau mellom to trær 
med en innbyrdes avstand litt lenge enn stokkens lengde. Avhengig av 
hvilken vanskelighetsgrad man velger, kan den ene eller begge endene 
henge løst i taufestene fra trestammene. Oppgaven blir nå å balansere 
over stokken. Underlaget bør være forholdsvis mykt og fritt for steiner.

Balansestokk

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

Tauleker
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Uteleker

Balansetau 

Skog, eller et område med noen enkelt trær

Hele året

To solide tau og kniv. Velger dere varianten med lianer, trengs i tillegg noen 
korte taustumper 

Dere trenger to staute trær med innbyrdes avstand på 3 til 10 meter. Fest 
et solid tau (1,5 - 3 cm tykkelse) stramt mellom trærne i en 1/2 meters 
høyde over bakken. Fest så et tynnere tau høyere oppe (høyden varieres 
etter alder på barna) mellom de samme trærne. Det ene tauet brukes til 
å balansere på, det andre til å holde seg i. Ekstra spennende blir det hvis 
tauet henger over en bekk!

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

En annen variant er balansetau med 
lianer. Her festes det øverste tauet 
noe høyere opp, og i dette fester 
dere kortere taustumper (lianer) 
som skal være akkurat innenfor 
rekkevidde for de som vil balansere 
over hovedtauet. På denne måten er 
det mulig å komme seg fra det ene 
treet til det neste, med litt hjelp fra 
lianene.

Tauleker

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Stubben

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Et område der det finnes trestubber

Hele året

En stubbe eller flere 

Finn en stubbe. Ta utfordringen: Hvor mange klarer å stå på stubben 
samtidig? Målet er at alle skal bli stående 1 minutt! Kunsten er her å 
finne balansen og stillinger som gjør at flest mulig får plass på stubben, 
og at dere blir stående tiden ut. Det er ikke lov å støtte seg til annet enn 
hverandre.

Kanskje faller dere ned på de første forsøkene, men når små og store 
samarbeider går det nok bedre etter hvert! 1 minutt kan være lenge, prøv 
f.eks å stå mens dere teller høyt til 10! 

Stubber kan også tas i bruk av de minste. F.eks til å leke haner:
Prøv å stå på et bein på stubben mens du roper kykkelikyyyyyy!

Friluftsrådenes Landsforbund
Dalane Friluftsråd

Balanse og motorikk- Kommunikasjon, språk og tekst

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Forsteina

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Forholdsvis åpent område; skog, eng, skolegården, myr, fjellet etc.

Hele året

Ingenting

Leken passer for fire eller flere deltagere. Tegn en stor ring på bakken. 
Alle stiller seg i ringen bortsett fra den som står. Atle står, og når han roper 
«spring!» skal alle springe ut av ringen. Når Atle roper «forsteina!», må 
deltagerne stoppe og stå forsteina i den stillingen de står i.
Atle snur seg mot deltagerne, og holder øye med hvem som først rører 
på seg. Thomas sto på et bein da Atle ropte «forsteina!», så han mister 
balansen og rører på seg. Da må han ut av leken. 
En etter en går de ut av leken. Elin greier å holde stillingen lengst, derfor 
får hun stå neste gang. Dette er en lek som gir god trening i balanse, 
deltakerne kan bli stående forsteina i svært krevende stillinger!

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Snikeleken 

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst

Hele året

Ingenting

Barna stiller seg på en linje. Hilde er «fargekongen». Hun står med ryggen 
til i god avstand fra de andre, gjerne inntil et tre, en vegg en stor stein eller 
liknende. De andre står bak en strek. Hilde roper en farge, for eksempel 
«rød!». De som har noe rødt på seg kan ta et kjempeskritt nærmere Hilde. 
Men «fargekongen» kan snu seg når som helst, og blir noen av deltagerne 
sett i bevegelse da, må de gå tilbake for å starte på nytt. Den første som 
kommer fram til Hilde uten å bli sett i bevegelse, har vunnet og får være 
«fargekongen» neste gang.

Balanse og motorikk- Kommunikasjon, språk og tekst

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hermegåsa

- Kommunikasjon, språk og tekst

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Ofoten Friluftsråd

Balanse og motorikk

Hvor som helst

Hele året

Ingenting

I denne leken er man leder/fører/gåsemor hver sin gang. Gåsemor skal stå 
fremst i en rekke. De andre finner seg en plass bak hverandre.

Gåsemor begynner å bevege seg. Det er om å gjøre at hun (eller han!) er 
oppfinnsom og modig, da blir leken mest spennende. Gåsemor skal bevege 
seg rundt omkring, på alle tenkelige måter. Hun skal bruke kroppen, såvel 
som munnen. For resten av deltagerne (gåsungene) er det om å gjøre å 
herme etter gåsemor. Klatrer hun over en stein, må de andre klatre etter. 
Hinker gåsemor på et bein, må gåsungene hinke etter. Slenger gåsemor 
seg i et tau og hyler som Tarzan, da må gåsungene gjøre det samme. 

Når gåsemor har fått nok av morsrollen stiller hun seg bakerst, og  
gåsungen som står først oppgraderes til å være gåsemor.

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Bladstafett

Åpen skog eller plass

Vår, sommer og høst

En boks/eske til hvert lag, f.eks en isboks

Dette er en stafettlek. Målet kan være bare å fullføre, eller lag kan                   
konkurrere mot hverandre.

Hvert lag har en tom boks på startstreken. Deltakerne skal løpe 7-10 m
fram i terrenget til et tre hvor de skal hente et blad (evt. hente blader
på bakken). Bladet skal legges på pannen og bringes tilbake til start- og 
opp i boksen uten å hjelpe til med hendene. Det gjelder altså ikke å løpe
fortest mulig, men å få med seg bladet (ved å balansere dette på
pannen).
Elin er førstemann ut. Hun løper alt hun kan fram til bladene og legger
et blad på pannen. Sakte, mens hun balanserer bladet på pannen,
beveger hun seg tilbake til laget sitt, setter seg på huk ved boksen,
bøyer hodet og lar bladet sveve ned i boksen. 
Så er det Hilde sin tur. Hun løper bort, legger et blad på pannen, og starter 
på tilbakeveien. Plutselig blåser bladet bort fra pannen hennes og ned på 
bakken! Da må Hilde løpe tilbake til laget sitt uten blad, og så er det Atle sin 
tur.
Hvis det er konkurranse, vinner det laget som har flest poeng. Lagene
får ett poeng for hvert blad de har fått oppi boksen og ett ekstra
poeng til det laget som kommer først i mål.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Balanse og motorikk

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst der det er plass til å danne en stor ring

Hele året

Ingen ting

Alle står i ring og finner seg en partner. En person, Helene, står i midten av 
ringen. Hennes oppgave er å gi oppdrag til de andre, som de skal utføre.
Helene roper: ”hode mot hode !” Pia og Trond lener hodene sine mot 
hverandre, det samme gjør de andre parene. Helene roper ut neste 
oppdrag, som er ”fot mot mage!” Parene adlyder, og holder balansen som 
best de kan.. Andre oppdrag kan være tå mot lår, rygg mot fotsåle. kinn mot 
legg osv. Her er det bare fantasien som setter en stopper! 
Etter noen omganger roper Helene ”Mann mot mann!” 
Da splittes alle parene opp, og det er om å gjøre å raskt finne seg en ny 
partner. Den som  blir igjen til sist, og dermed blir til overs, må stå i midten 
neste gang.

Mann mot mann

Balanse og motorikk- Kommunikasjon, språk og tekst

Menneskeknuten

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst

Hele året

10 eller flere personer

Lag en stor sirkel med hele gruppa. Alle lukker øynene, og går rolige skritt 
inn mot midten med armene strekt ut foran seg. Alle skal forsøke å finne 
to hender som de holder fast i. En leder kan hjelpe til slik at alle finner to 
hender. Deretter lukker alle opp øynene. Gruppen/e som danner en kjede 
skal forsøke å ordne opp i ”knuten” uten å slippe taket i hverandre. 

Friluftsrådenes Landsforbund
Dalane Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Slangen bytter skinn

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Hvor som helst

Hele året

Ingenting

Deltagerne på denne leken må ha lange nok bein til at de andre kan krabbe 
mellom beina på dem. Ellers kan alle være med!
Til å begynne med må deltagere bli enige om hvem som skal starte med å 
være slangen. Den som er slangen, skal stå fremst i en rekke med øynene 
åpne og være slangens hode. Resten av deltagerne er slangens kropp. De 
andre tar plass bak hverandre og holder rundt midjen eller i klærne til den 
foran. Så lukker de øynene og slangen begynner å røre på seg.

Slangen beveger seg rundt omkring og må være flink til å gi beskjed om 
hvordan terrenget ser ut. Det er om å gjøre å finne både spennende og 
trygge plasser.

Etter en stund må slangen bytte skinn. Enten sier slangen selv at den må 
bytte, eller så kommer kroppen med 
ønsker om det.

Friluftsrådenes Landsforbund
Ofoten Friluftsråd

Slangen stopper, og alle tar 
føttene godt fra hverandre. Den 
som står bakerst, er slangens 
haletipp og starter med å krype 
framover gjennom hele slangen.

Så kryper den som nå er bakerst, 
framover, og slik fortsetter en 
til den som var slangens hode, 
står bakerst. Slangen har byttet 
skinn, og den skal igjen ut på 
oppdagelsesferd.

Balanse og motorikk- Kommunikasjon, språk og tekst

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Fotflørter`n

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

En åpen plass

Hele året

Ingen ting

Passelig antall er mellom 5 og 20 personer. Alle står side om side i en tett 
ring. Én starter og flytter en valgfri fot inntil en av føttene til personen til 
høyre for seg. Foten som blir berørt hos nestemann, er den som må flyttes 
videre til nestemann til høyre og så videre. Målet er å få noen i ubalanse, 
sånn at de må flytte på føttene når de ikke skal, eller at de faller – da går
vedkommende ut av leken. Det er ikke lov å holde seg i hverandre for å få 
støtte.

Eksempel: Ailin, Einar, Dag, Gry og Kyrre står i en tett ring. 
Ailin begynner, og flytter sin høyre fot inntil Einars venstre fot. 
Einar må flytte sin venstre fot (fordi det var den som ble berørt) og 
setter den inntil Dag sin venstre fot.
Dag må flytte sin venstre fot, og setter den inntil Gry sin høyre fot. Men 
det ble et langt steg, så han mister balansen og må tråkke et ekstra 
skritt til siden. Dag går ut, og leken forsetter. 
Gry flytter en valgfri fot, siden Dag gikk ut av leken.
Leken fortsetter til det bare er 1 igjen: Vinneren!

Man kan også erklære de to siste som er igjen for vinnerne, siden de 
kanskje må holde på lenge for å få hverandre ut av balanse.

1.
2.

3.

4.
5.

Friluftsrådenes Landsforbund
Dalane Friluftsråd

Balanse og motorikk
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Uteleker

Jekke på stolpe

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Hvor som helst

Vinter

Stolpe eller mellomstort tre, og kram snø

Dette er snøballkasting på blink. Barna stiller seg opp bak en strek et 
stykke fra en stolpe eller ett tre; avstanden til stolpen/treet kan man variere 
etter hvilken vanskelighetsgrad leken skal ha. Førstemann kaster en 
snøball og prøver å treffe så langt ned som mulig på stolpen. Andremann 
skal prøve å treffe like over snøballen til den første, og tredjemann skal 
prøve å treffe like over andremanns treff igjen. Slik jobber (jekker) man seg 
oppover stolpen/treet. Man kan lage regler for konkurransen, f. eks. kan de 
som ikke treffer stolpen over treffet til forrigemann gå ut av konkurransen.

Balanse og motorikk

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Skilek på flatmark

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Ingen krav

Vinter

Ski

Tre gode tips:
1) Gi barna god tid til selv å prøve og feile.
2) Sørg for festesmøring, evt. smørefrie ski slik at ikke barna plages   
    med bakglatte ski.

Det er artig å leke på ski på flatmark! All lek med ski på beina øver 
skiferdighetene og koordinasjonen. Her er noen forslag:

Av og på med ski: Innøve selvstendighet i forhold til å ta av/på ski (evt. 
staver).

Fall og komme opp igjen på egen hånd: Her er det lov å falle. Vi kan f.eks. 
synge en sang mens vi går rundt, og når den voksne slutter å synge, skal 
vi falle. Det er om å gjøre å falle på en «morsom» måte - og så må vi opp 
igjen.

Bli fortrolig med å gå i flatt terreng: Først uten og så med staver.

Sangleker: Mange av sanglekene våre kan fint lekes på ski - «Jeg gikk 
meg over sjø og land», «Og alla barna vinker», «Så går vi rundt om en 
enerbærbusk», «Per Sjuspring», «Bjørnen sover» osv.

Sistenleker: Nesten alle sistenlekene kan lekes med ski på beina, se f.eks. 
EKORNSISTEN og STREKSISTEN (løypesisten). STIV HEKS er også godt 
egnet, men unngå å bruke staver!

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Gøy på ski- Kommunikasjon, språk og tekst

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Skilek i bakken

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Slak bakke med en start- og stoppflate 

Vinter

Ski og evt. staver, spader

To gode tips:
1) Gi barna god tid til selv å prøve og feile.
2) Sørg for festesmøring, slik at ikke barna plages med bakglatte ski.

Skilek i bakke er ikke bare opp og ned, opp og ned, opp og ned... Her er 
noen tips til aktiviteter:

Hvordan komme seg opp bakken:  Fiskeben og sidelengs forflytning 
oppover bakken (tripp,trapp, tripp, trapp…).

Lære skikultur: Vente med å stå utfor til løypa er ledig, ikke tråkke på 
skiene til den som går foran, gå opp på siden av bakken slik at andre kan 
stå ned.

Utforkjøring: Bøye knær, hendene på knærne (evt. stavene godt under 
armene).

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Salten Friluftsråd

Porter: Sett to staver ned i snøen og 
heng den tredje inn i håndløkkene, så 
får dere slalåmporter der barna må 
bøye seg ned.

Strekke seg: Mellom to trær og høyt 
over bakkenivå strekkes et tau mellom 
to trær. Ned fra tauet henger ei bjelle i 
et tau. Barna må strekke seg får å nå 
bjella - klingeli-kling! 

Hente opp: Legg votter, greiner - eller 
seigmenn og twist ut over i bakken, for 
å stimulere til at alle bøyer seg heeelt 
ned for å hente opp det som ligger 
der. 

Gøy på ski

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Hopp: Bygg flere, der det minste hoppet maksimum bør være 5 cm høyt.

Orgeltramp: Består av to ”felt” med kuler og staup (bølgedaler) som er lagt 
siden av hverandre der det ene ”feltet” har kuler mens det andre har staup. 
Det vil si at når den ene skia er oppe på kulen, er den andre skia nede i 
staupet. Avstanden mellom kuletoppene bør være fra 1,5 skilengde til 4 m. 
Det er en fordel med kram snø, evt. at orgeltrampen står urørt i noen timer 
slik at snøen får satt seg. Å grave i snø er jo god trening i å være ute om 
vinteren i seg selv. Grav hauger den ene dagen, og la det stå over natten. 
Da blir den fin å forme dagen etter, når snøen har satt seg!
                                             
Kuler og staup: Minimum to skilengder mellom hver kul. Jo større høyde-
forskjeller mellom kuler og staup, jo vanskeligere. Avstanden mellom hver 
kul bør øke når høyden på kulene øker. Bør lages breie slik at flere kan 
kjøre i bredden.

Slalåmløype og utforløype/speedskiløype: Hensikten med portene er å 
tvinge skiløperne til å svinge mens de kjører fort. Varier avstanden mellom 
portene etter ferdighetsnivå og ønsket fart.

Åpen skrånede flate: Brukes til fellesaktiviteter som å kjøre i rekke, på 
linje, i tog, plogtog, baklengs, på en ski, i blinde, ”bikkja i bakken” (står i 
krabbestilling med hendene på skituppene) osv. Her er det viktig med stor 
start- og stoppslette.

Halfpipe: Stammer fra snøbrettkjøring. En slags snørenne med høye 
vegger på begge sider (half pipe). Krever mye snø og en anselig økt med 
spadene!

 

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Salten Friluftsråd

Gøy på ski
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Uteleker

Åpen skog eller slette

Vinter (evt. hele året)

Ski og staver (evt. skjerf)

Denne leken er uteformen av stolleken. I stedet for stoler har vi staver, og 
det er utfordrende å ha ski på beina. Musikk får vi ved å synge, plystre, slå 
rytme med staver, hendene eller spille et instrument. Sett stavene ned i 
snøen i en sirkel med god plass mellom stavene. Antallet staver skal være 
én mindre enn antallet barn. Når musikken høres, danser alle i ring rundt 
stavene. Når musikken slutter, må barna finne en stav. Den som ikke får 
stav, går ut av dansen og blir med i koret, orkesteret e.l. Etter hver runde 
fjernes en stav. I finalen er det to deltagere og en skistav. Da må deltagerne 
gå i en forhåndsbestemt runde rundt skistaven, ellers blir det vanskelig å 
kåre vinneren!

Er det lite snø, kan trær alternativt markeres med skjerf. Det må være et 
mindre tre markert enn det er barn. Når musikken høres, danser alle rundt 
trærne. Når musikken slutter, må barna finne et tre.

Musikalsk stavlek

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Gøy på ski- Kunst, kultur og kreativitet

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Skøyter, pinner og papirark

Stafettrettogslett:
Del i to lag eller flere med minst to personer på hvert lag. Gå en fastsatt 
strekning, veksle med neste mann osv. Første lag i mål vinner. Her er noen 
andre varianter: 

Lokomotivet drar: 
3 eller flere på hvert lag. Første mann er lokomotiv, går en runde - hekter 
på andremann osv. Det laget som kommer først i mål, når alle på laget er 
hektet på “toget”, vinner.  

Lokmotivet rygger: 
Gjør det samme som over, men rygg i stedet. Det betyr at alle må gå 
baklengs. 

Plukke pinner: 
Førstemann har med seg et knippe pinner som legges ned på isen med 
minst 3 m mellomrom på den fastsatte strekningen. Andremann plukker 
disse opp, tredjemann legger de ned osv. 

Arkstafett:  
Et A4-ark er stafettpinnen og plasseres på magen når en starter å gå. Jo 
fortere det går, jo bedre sitter arket. Faller arket ned, stopp opp, plasser 
arket på magen og fortsett! Nestemann på laget kan ikke starte før arket er 
overlevert.

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Stafetter på isen

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Gøy på isen

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Skøyter, bånd eller luer

Karakteristikken av denne typen leker er at noen fanger, og noen blir 
fanget. Det finnes en rekke varianter som egner seg på skøyter. Her er et 
lite utvalg. 
Obs! For at ikke folket skal havne helt i periferien, kan det være greit å 
avgrense et område for eksempel med snø, isklumper, klær, pinner etc.

Lenkesisten: 
Del i to grupper som stiller seg på hver sin side av området. To personer 
står lenket sammen (holder hverandres hender) mellom gruppene. Det er 
ikke lov å slippe! På signal skal barna på begge gruppene prøve å komme 
seg over til den andre siden. De som blir tatt må slutte seg til lenken. Leken 
slutter når alle er lenket sammen.
 

Nappe hale: 
Alle har et bånd eller lignende festet i buksen. Så gjelder det å ta halene til 
de andre uten å miste sin egen. Dette kan også gjøres med luer som stjeles 
fra hverandres hoder (“hatt over hatt”). Det er ikke lov til å holde på halen 
eller luen! Den som har flest luer eller bånd etter en gitt tid, vinner!

Slå den tredje: 
En er jeger, en er jaget, mens de øvrige går parvis omkring, og holder 
hverandre i hendene. Den jagede kan redde seg ved å ta tak i en av dem 
som går i par. Den andre i paret blir da den nye jagede. Tar forøvrig jegeren 
den jagede, bytter de roller. 

Stiv heks:
En (eller flere) er heks. Når heksen når tak i noen og sier “stiv heks!” fryser 
de til is og legger seg ned på isen med samlede bein og armer. Eneste 
måten å bli befridd på, er at en av dem som ikke er tatt kjører tunnel over 
den som ligger på isen. 

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Fangeleker på isen

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Gøy på isen

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Gøy på isen

Tautrekking på isen

Ishåndball

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Skøyter, to bøtter og en ball

Sett opp en bøtte i hver ende av banen og bruke en håndball el.l. Ballen 
kan kastes, stusses, slås eller rulles til medspiller, men det er ikke lov å 
holde ballen lenger enn to sekunder. Målet er å legge ballen i bøtta.

Andre ballspill som kan gjøres på isen er fotball, kanonball og langball  
– prøv! 

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Skøyter og tau

To lag plasseres i hver sin ende av et tau som er merket på midten. Laget 
som drar midtpunktet på tauet over et gitt punkt, vinner. 

Variant: Fire lag og fire tau som er knyttet sammen i en knute. Marker en 
firkant og plasser knuten i midten. Laget som først drar knuten på tauene 
over “sin kant” , vinner.  

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd
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Uteleker

Blindebukk

Skøytebane

Vinter

Skøyter og skjerf

Alle knyter et skjerf rundt øynene og beveger seg fritt rundt. Gå rolig, og 
sørg for at det ikke er noen farlige hindringer i nærheten! Ta en runde hvor 
det er lov å snakke, forsøk så en gang med å være helt stille. Man kan 
også gå to og to sammen. Prøv også å gå i tog med bind for øynene. 

Variant: En gir en annen fart framover. Det er ikke lov å røre på seg eller 
åpne øynene før en stopper helt opp. Kiler det i magen? 

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Gøy på isen
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Uteleker

Isparadis

Isdans

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Skøytebane

Vinter

Skøyter og kassettspiller

Del i to parallelle rekker med for eksempel jenter og gutter. Gå på rekke 
hand i hand, skill lag, møtes igjen, gå under de andres armer, annet hvert 
par krysser hverandre osv. Det er viktig at det først paret er samkjørt. 
Musikk gjør seg, og har du først musikk - kjør i gang med andre danser 
som for eksempel hip-hop, swing eller gammeldans.

Skøytebane

Vinter

Skøyter og maling

Merk opp en paradis med snø eller maling, og hopp paradis med skøyter 
på ! Berører du streken er det nestemann sin tur. Forsøk med samlede ben 
først hvor det er lov å skli mot strekene i paradisen. Berøres streken er det 
nestemann sin tur.   

Tips: For å lage et paradis som varer lenge, se Ismaling; Kreativitet

Gøy på isen
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Uteleker

Bandyishockey

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Gøy på isen

Skøytebane

Vinter

Basisutstyr er en ball, skøyter, hjelm og kølle. Er det vanskelig å skaffe 
kølle, kan for eksempel en trestokk eller sko brukes (skohockey).

Vi definerer herved bandyishockey til å være en mellomting mellom 
ishockey og bandy. Hovedpoenget er at spillet er tilpasset aktiviteter “på 
løkka”, som kan utøves med lite utstyr og av nybegynnere. Det viktigste 
er å ha det gøy på isen og ikke være opphengt i spilleregler. Derfor må 
følgende ses på som veiledende.  

Banens form og størrelse avpasses etter hvor stor isflate som er 
tilgjengelig, hvor mange som vil delta, hvor trangt en ønsker å spille og 
ikke minst spillernes ferdigheter. For mindre barn (eller nybegynnere) vil for 
eksempel en flate på 15 m x 10 m være stor nok for 8 spillere. Heller for 
liten enn for stor bane!
Erfaringer med nybegynnere viser at det er lettere å spille med bandyball 
enn ishockeypuck. Denne fungerer bedre på ujevn is og er mindre farlig. En 
lett, liten fotball eller plastball kan også brukes. Målburet kan være alt fra 2 
votter til et fotballmål.
Reglene er enkle. Del i to lag. Velg om det skal benyttes keeper. Laget 
som har scoret flest mål etter en gitt tid, har vunnet. Det kan være greit å 
ha forbud mot slag med kølla over knehøyde og høye skudd. Det kan også 
være lurt å forby kroppskontakt.
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Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Skøytecross

Skøytecurling

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Skøyter

Lag en rundløype hvor det er lagt inn ulike “hindringer”. Dette kan være 
krappe svinger, skifte mellom smal- og bred bane, hindringer som en 
dukker under og hopper over,  “rundkjøring” (går 360 grader rundt) og 
små flater med “sandbanker/bremseflater” som består av snø. Et godt 
utgangspunkt for en skøytecrossbane er en snødekt isflate der snøen 
skuffes vekk der traseen skal være. Finnes ikke snø, kan klær, isklumper 
eller pinner brukes til å markere banen. En artig konkurranseform er 
fellesstart hvor førstemann i mål vinner.

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Skøyter, blikkbokser, steiner el.l.

Dette er ikke ulikt skiskyting: Lag en rundløype med standplass. 
Standplassen har curlingbane og strafferunder. Blinken på banen kan være 
seks vedkubber eller seks tomme hermetikkbokser som er stablet (3-2-1) 
oppå hverandre, og “skuddene” kan være tre isklumper eller steiner som 
curles mot blinken. Antall bokser som ikke har bikket eller har flyttet seg 
etter endt curling, blir antall strafferunder som må gjennomføres.  

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Gøy på isen

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Isseiling

Iskjelke

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Skøyter, kjepper, tau og seil

Prøv isen en dag det blåser friskt. Er jakken stor nok kan denne åpnes 
og holdes ut som et seil. To og to kan også gå sammen og holde en duk 
eller presenning mellom seg. En mer avansert variant er å lage et seil. Da 
trengs det en rigg som består av en korsformet ramme av to solide kjepper. 
Surr kjeppene sammen med tau. Forsøk å få tak i sterkt materiale som kan 
brukes som seil, som for eksempel nylon. Fest seilet til riggen med en sterk 
tråd og seilet er klart til bruk. Husk å bremse i tide!

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

To par gamle skøyter og en treplate

Få tak i noen gamle skøyter (helst skruskøyter) og en treplate som er stor 
nok og sterk nok til at minst to personer kan sitte på denne. Spiss plata 
i forkant og fest 4 skøyter på undersiden. Dette er en iskjelke som kan 
brukes til det meste. Sitt for eksempel på kne/rumpa og bruk korte skistaver 
til å manøvrere kjelken. Hva med å sette på seil? 

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Gøy på isen
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Uteleker

Med spark på isen

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Spark, isbrodder, evt. seil

Lei av grusete veier og dårlig sparkføre? Ta med sparken på glattisen. 
Det kan være en fordel å feste en isbrodd under “frasparkfoten”. Forslag 
til aktiviteter: Sparkesstaffett (første laget vinner), sparkslalåm (sett en 
slalåmløype), speedsparking (hurtigste sparker), stuntsparking (hvem gjør 
de feiteste triksa), seilsparking (sett et seil på sparken), piggsparking (sitt 
på sparken og pigg med skistaver) og sparketog (tre eller flere sparker 
inn i hverandre). Sparktog kan også de minste barna være med på, 
som togpassasjerer! Mens dere sparker kan dere f.eks synge ”Nede på 
stasjonen tidlig en morgen, står alle togene så pent på rad” osv.... 

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Gøy på isen

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Islek uten skøyter

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Skøytebane eller islagt vann

Vinterhalvåret

Akebrett el.l.

Man kan ha det morsomt på isen også uten skøyter! Under følger noen 
forslag:

Karusellen
Plasser en person på et ufoakebrett (eller en presenning). Fest et langt tau 
(minst 5 m) i brettet. Den andre personen finner godt fotfeste (snøflekk, 
sandflekk, matte etc.), tar tak i tauet og begynner å dreie akebrettet rundt 
sin egen akse. Øk radiusen ved å slippe ut mer tau. Til slutt kan en slippe. 
Hvor havner akebrettet? Nb: før dere gjør dette, så sjekk at det ikke fins 
noe man kan kræsje i eller åpne råker i nærheten..! Her kan farten bli høy! 

Dette kan være en alternativ måte å sende ut “steinen” på i curling (se 
under). 

Curlingvarianter
Variant 1: Isklumper eller større steiner egner seg ypperlig som 
curlingsteiner. Hugg et solid merke i isen. Plasser gjerne en pinne i dette 
hullet slik at målet er lett å se på litt avstand. Nå er det om å gjøre å få 
curlingsteinen så nært målet som mulig. Det er lov å koste foran steinen 
slik at den glir ekstra godt. En kost eller en polvott kan brukes. Den som 
har flest steiner nærmest målet vinner. Det er også lov å klinke bort 
motstanderens steiner. 

Variant 2: Del opp i lag. Hvert lag har en (eller flere) curlingstein(er) som 
består av en lett person som plasseres på et satellittakebrett (plastpose, 
presenning). Sett opp en kjegle som mål. Laget som har nærmeste “stein”, 
vinner! Det er lov å klinke ut andre “steiner”. Er “steinen” tung, kan det være 
greit at to personer sender den av gårde.   

Variant 3: “Steinen” sendes fra en snøbakke som ligger inntil isen. Her blir 
utfordringen å finne hva som er det ideelle startpunktet i snøbakken for å 
nå kjeglen. På fagspråket kalt avsatsen.

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Gøy på isen

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

- Antall, rom og form

Fotoorientering

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Et kjent uteområde, f.eks ute i barnehagen eller skolegården

Hele året

Bilder av kjente steder på uteområdet

Hensikten er å bli kjent med «orienteringsdetaljer» i nærområdet: Store 
steiner, flaggstanga, et spesielt tre, sandkassa etc. På forhånd tas det 
bilder av kjente steder som barna vil kjenne igjen. Orienteringsløpet starter 
ved at barna får se et bilde at et kjent sted, for eksempel flaggstanga og 
løper dit. Der henger det en oransje og hvit «orienteringspost», og bak på 
posten er det et bilde av et nytt sted, for eksempel det store eiketreet, og 
barna løper dit. Til slutt ender orienteringsløpet med et bilde av det stedet 
hvor løpet startet. 

For flere tips, se Norges Orienteringsforbundets nettsted:
www.o-skolen.no

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland  Friluftsråd

Orientering

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 



125

Uteleker

Med uteområdet vårt på skattekartet!

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Skolegården, turplassen e.l.

Hele året

Papir og blyant

Det er ikke like lett å se sammenhengen mellom den tredimensjonale 
tilværelsen vi lever i og et todimensjonalt kart. Det lønner seg å starte i 
det små og med noe som er kjent, for eksempel deler av uteområdet i 
skolegården eller den faste turplassen. La barna tenke seg at de er fugler 
som flyr over området og kikker rett ned på det. Hva ser de? La dem tegne 
kart over deler av området. Neste skritt kan være å gjemme en «skatt» et 
sted, krysse av for stedet på kartet og låne bort kartet til en annen som skal 
finne skatten ved å bruke kartet. Ved slik orientering får barna øvd seg i å 
tegne kart, orientere kart, og lese kart.
Å tegne kart er kanskje for vanskelig for de minste barna, men de kan 
alltids gå sammen med noen av de større når det skal letes etter
skatten!

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Kart over uteområdet: Karttegn

Skolegården, turplassen e.l 

Hele året

Grovskisse av uteområdet og blyant

Barna får et kart over uteområdet som delvis er ferdig, det vil si at bare 
selve barnehagebygningen/skolen/lavvoen el. er tegna inn. Sammen blir 
barn og voksne enige om ulike karttegn som skal brukes for å lage ferdig 
kartet, for eksempel tegn for store trær, tegn for benker, huskestativ, 
sandkasse, ballplass m.m. Deretter skal barna tegne inn de ulike 
detaljene som finnes på uteområdet. Oppgaven kan gjerne gjøres som 
gruppeoppgave, det gir god trening i samarbeid og kommunikasjon. Som 
i aktiviteten over er det lurt å tenke seg at de er fugler, og ser rett ned på 
området. 
Etterpå kan barnas kart sammenliknes, og i samarbeid kan dere lage et 
kart som kan brukes senere. 

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslo og Omland Friluftsråd

Orientering
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Uteleker

Kongen på haugen

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Stor  snøhaug

Vinter

Solide klær kan være en fordel

Man trenger en litt stor haug med snø, så hauger som brøytebilene har 
måkt sammen på parkeringsplassen eller i barnehagen/skolegården er   
kjempefine! 
Leken går ut på at man skal forsøke å holde alle andre unna toppen av 
haugen, ved å dytte eller dra dem ned fra haugen. Ellers er det  ingen 
spesielle regler, men det er ikke lov til sparke eller slå! 
Den som står igjen øverst på haugen når leken blåses av, er Kongen på 
haugen. Lenge leve Kongen!

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Diverse leker

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Fortet uten vann

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Slette, myr

Sommerhalvåret

Bøtte/balje, kopper og klær som tåler å bli våte og møkkete

Etabler et fort som består av en tom bøtte/bolle. Denne bør plasseres på en 
åpen slette eller en myr hvor underlaget er mykt. Rundt fortet må det finnes 
steder hvor en kan hente vann.

Del i to lag: Angriperne har som oppgave å få tak vann og fylle opp bøtta/
bollen. De kan benytte hver sin kopp, pose el.l. Forsvarerne har som 
oppgave å sørge for at det ikke kommer vann i fortet. Er underlaget mykt, 
er alle metoder lov for å hindre angriperne i å nå fram! En radius på ca 2 
meter rundt fortet er friområde. Her har forsvarerne ikke lov å bevege seg. 
Når bøtta/bollen er fylt opp, har angriperne vunnet. Bytt lag. 

Friluftsrådenes Landsforbund
Salten Friluftsråd

Oslo og Omland Friluftsråd

Diverse leker

Bytt tre

Trær, skog

Hele året

Ryggsekker, skjerf eller tau til å markere trær

Barna tar med seg sekkene til hvert sitt tre og setter den ved foten av treet. 
En voksen er sekkemamma (eller pappa) og styrer leken. Sekkemamma 
fjerner sekken til et av barna før leken begynner. Så roper hun «bytt tre!» 
og barna må da løpe bort til et annet tre som er markert med en sekk. Det 
kan bare være et barn ved hvert tre og alle må bytte tre. Det barnet som 
ikke finner et ledig tre må stå i midten og hjelpe sekkemamma resten av 
leken. En sekk fjernes for hver runde (som i stolleken!) og leken har to 
vinnere - de to som er igjen til slutt!

Det går også an å markere trær med skjerf, tau eller annet. Egentlig er det 
ikke behov for trær i det hele tatt. Det går an å bruke bare sekkene (som i 
stolleken).

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 
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Uteleker

Hvor som helst

Hele året

Ingenting

Med denne leken får dere trent grov- og finmotorikk, dere får et lite innblikk 
i evolusjonsteorien, og ikke minst: blir varme!

Alle deltakerne starter på ”laveste” nivå. De er da amøber; små encellede 
individ. Alle skal da åle seg omkring som amøber på bakken, helt til de 
møter en annen amøbe. Når to amøber møtes, for eksempel Ole og Liv, 
skal de slå ”stein-saks-papir” mot hverandre. (Se beskrivelse ”stein, saks 
papir” nederst på siden). Ole taper og fortsetter med å være amøbe, mens 
Liv vinner og utvikler seg til neste nivå; dinosaur. Hun må da reise seg 
opp og etterligne en dinosaur. Liv velger å ligne en tyrannosaurus rex, så 
hun går på to og brøler med armene hevet. Slik går hun til hun møter en 
annen dinosaur; Per. Disse to skal nå slå ”stein-saks-papir” mot hverandre. 
Taperen blir nå Liv. Hun går da tilbake til forrige nivå, og blir amøbe igjen. 
Vinneren, Per, utvikler seg videre og blir prinsesse. Han går rundt på 
tåspissene og gjør seg så jålete han kan. Dette frembringer mye latter! Slik 
holder han på til han finner en annen prinsesse. De to prinsessene slår 
”stein-saks-papir” mot hverandre. Vinneren blir konge og kan sette seg 
på avtalt sted, som fungerer som trone og vente på at andre også skal bli 
ferdig. Taperen går et nivå tilbake, altså til dinosaur.

Etter hvert blir flere og flere konger og ferdig. Dersom man holder på 
skikkelig lenge vil det til slutt bare være igjen et barn på hvert nivå, men det 
kan være ok å avslutte når man har fått et visst antall konger.

Deltakerne kan selv være med å bestemme hvilke kategorier / ulike nivåer 
de skal ha i leken. Man kan godt ha med flere enn tre nivå, men det kan 
være fort å blande og rote litt dersom man tar med for mange nivå.

Stein, saks, papir:
Med knyttet neve slår  begge takten “stein-saks-papir”, og på “papir” viser 
de tegn for saks (klippe med pekefinger og langefinger), stein (knyttet neve) 
eller papir (flat hånd). Saks vinner over papir, for den kan klippe papiret i 
stykker, men taper for stein, for den kan ikke klippe i stein. Papiret taper 
som sagt for saks, men vinner over stein fordi den kan pakke den inn. 
Stein vinner som sagt over saks, men taper for papir. 

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Evolusjonsleken

Friluftsrådenes Landsforbund
Friluftsrådet Sør

Oslo og Omland Friluftsråd

Diverse leker
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Uteleker

Sted:

Årstid:

Utstyr:

Gjennomføring:

Ole Brumm-pinneleken

Elv eller bekk med bro over

Sommerhalvåret

Pinner av varierende lengde og tykkelse

Alle barna må ha hver sin pinne. Pinnene må kastes på likt på oversiden 
av broen. Så løper man over til andre siden av broen, og ser hvilken 
pinne som kommer først frem på nedsiden av broen. Eieren kan sole seg i 
glansen over å ha en “racer-pinne”. Er det mange barn kan det være en idé 
å kaste i puljer, så det ikke blir så mange pinner å skille fra hverandre.

Friluftsrådenes Landsforbund
Oslofjordens Friluftsråd

Diverse leker- Antall, rom og form

Fagområde i R-06:
- Kropp, bevegelse og helse 


