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Forord
Overordna del i nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) sier at «Skolen skal bidra til at 
elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet» (Opplæringens 
verdigrunnlag kap.1.5). Vi mener at Læring i friluft er nødvendig for å nå dette overordna 
målet og en rekke andre konkrete kompetansemål i nye læreplaner. Friluftsrådenes 
Landsforbund (FL) engasjerer seg sterkt i arbeidet med Læring i friluft fordi skolene i 
friluftsrådenes medlemskommuner etterspør hjelp i dette arbeidet. 

Det er vårt håp at dette heftet skal være et nyttig verktøy i arbeidet for mer og bedre Læring i 
friluft. Totalt utgir vi nå åtte hefter om Læring i friluft. Sju hefter inneholder undervisningstips 
knyttet til fag og relatert til kompetansemålene. I tillegg har vi gitt ut et hefte som inneholder 
begrunnelse for-, metode i- og praktiske tips til Læring i friluft, og er et supplement til de sju 
øvrige heftene. Alt materiellet finner du også på vår nettside www.friluftsrad.no som vil bli 
oppdatert med nye tips og ideer.

I stortingsmeldinga om friluftsliv (meld.st.18 (2015-2016)) er ett av to nasjonale mål: 
«Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.» 
Ut fra vår erfaring fra mer enn 20 års arbeid med Læring i friluft er vi overbevist om at økt 
bruk av naturen som læringsarena vil berike norsk skole:
-  Det gir bedre læring fordi den blir mer virkelighetsnær, praktisk, variert og tilpassa, og fordi 

elevene tar flere sanser i bruk i læringsarbeidet.
-  Det gir fysisk aktivitet.
-  Det gir naturopplevelser og medvirker til økt miljøbevissthet. 
-  Det bidrar til å skape et godt sosialt miljø.

De åtte heftene vi nå utgir er basert på erfaringer og bidrag fra en rekke interkommunale 
friluftsråds langsiktige arbeid med Læring i friluft. Vi ga i 2000 ut idépermen «Læring i friluft» 
for 1.-7. trinn. I 2002 fulgte tilsvarende idéperm for ungdomstrinnet. Idépermene har seinere 
blitt revidert. Siste revisjon ble gjort i 2018 og da utgitt som hefter knyttet til 7 fag. 

Innføring av nye læreplaner for skolen fra høsten 2020 gjorde at enda en revidering var 
nødvendig. Alle undervisningsopplegg er gjennomgått på nytt og relatert til kompetansemål 
i gjeldende læreplan. I tillegg er mange av oppleggene revidert. Forslagene i heftene kan 
brukes direkte, men vi håper mange dyktige lærere også vil lage sine tilpasninger og få 
inspirasjon til å utvikle egne undervisningsopplegg.

En viktig forutsetning for Læring i friluft er at læreren har kunnskap om gode 
undervisningssteder rundt skolen. FL har utviklet et digitalt kartbasert verktøy der skolen kan 
lokalisere disse stedene og samle undervisningsideene knyttet til hvert sted. Verktøyet er 
gratis å bruke. Du finner dette på www.stedsbasertlæring.no. Er din kommune medlem i et 
interkommunalt friluftsråd kan du kontakte dette dersom du ønsker kurs i bruk av verktøyet 
og tips til Læring i friluft.

Knut Berntsen har stått for revisjonsarbeidet i samarbeid med ressurspersoner i friluftsrådene 
og FL. Mari Watn har tegnet illustrasjonene. Miljødirektoratet har gitt økonomisk støtte til 
arbeidet. Friluftsrådenes Landsforbund takker alle for faglige og økonomiske bidrag, og håper 
ideene bidrar til mye morsom og god Læring i friluft.

Hvorfor lære inne når læring for mange skjer bedre ute?

Friluftsrådenes Landsforbund 
Sandvika juni 2021
Morten Dåsnes (daglig leder)
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Kunst og håndverk
Naturen har til alle tider gitt inspirasjon til menneskenes formidlingstrang og etter hvert til 
kunstneriske uttrykk. Bergkunstens dyrebilder er de eldste bevisene for dette. Naturen er 
full av farger, former, lysvariasjoner og innbyr til sterke visuelle opplevelser. Det er ikke få 
kunstnere som i århundre har latt seg inspirere av dette. 

Naturen er også full av materialer som menneskene til alle tider har brukt for å uttrykke seg. 
Her er steiner til å risse med, tre til å forme i- og konstruere med, stoffer til å male med og 
utallige naturmaterialer til å lage bilder, skulpturer og bruksgjenstander av. Å bruke disse 
materialene krever kunnskap og ferdigheter. Læreplanen påpeker at «Kunst og håndverk er et 
sentralt fag for praktiske ferdigheter, kreativitet og refleksjon over visuell og materiell kultur.» 
Naturen og nærområdet til skolen har mange steder som innbyr til slik aktivitet.

Nærmiljøet kan være til inspirasjon for elevenes faglig arbeid med faget på mange måter. 
Lærerplanen påpeker at «Samarbeid med lokalt kultur- og næringsliv skal bidra til å knytte 
elevenes skapende arbeid til aktuelle problemstillinger.» Aktiv bruk av menneskene i 
nærmiljøet krever at undervisningen i faget av og til må flyttes utenfor klasserommet. 
Friluftsrådenes pedagogiske prinsipp er at barn får en større forståelse ved å lære «om 
virkeligheten i virkeligheten». Gjennom elevaktive skoletimer på læringssteder i nærmiljøet 
som konkretiserer læringsmålene, vet vi at læring for mange elever skjer best. 
 
Her er noen av friluftsrådenes forslag til aktiviteter i kunst og håndverksfaget. Forslagene 
er ment som tips og ideer til tema og aktiviteter, men legger ikke sterke føringer på hvordan 
aktivitetene skal organiseres. Her må lærerne gjøre tilpasninger i forhold til kjennskapen om 
egne elever.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN

-  undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers 
egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander

Naturlige vannfarger
Sted: En bålplass
Årstid: Sommer og høst
Utstyr: Bøtter, bålkasserolle og litt eddik

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for hva de skal gjøre når de kommer ut. Elevene deles i grupper. Hver 

gruppe skal lage sin egen vannfarge.

Læring i friluft
•  Hver gruppe lager bål og henger vann til kok på bålet.
•  Elevene samler gruppevis ingrediensene de skal bruke for å lage ulike vannfarger:
 •  Gul: Røsslyng eller bjørkeblader 
 •  Rosa: Tyttebær 
 •  Lys lilla: Blåbær
 •  Blått: Blåklokker
 •  Brunt: Sølevann
•  Elevene koker så ingrediensene i slik blanding:
 •  Gul: 3 dl røsslyng eller bjørkeblad og 3 dl vann
 •  Rosa: 3 dl tyttebær og 3 dl vann
 •  Lys lilla: 2 dl blåbær og 2 dl vann
 •  Blått: 3 dl blåklokker, 2 dl vann og ½ ts., eddik
 •  Brunt: 3 dl sølevann
•  Blandingen siles og avkjøles.

Etterarbeid
•  Vannfargene brukes til å male bilder eller dekorere gjenstander av tre. Erfaringene fra 

prosessen diskuteres.

Noen tips
•  Hvis man skal lage oransje må man ta med nypeskall (3 dl skall og 2 dl vann).
•  Hvis man skal lage grønt må man blande gult og blått.
•  La elevene selv plukke ingredienser i naturen og la de eksperimentere fram sine egne 

farger.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN

- planlegge og konstruere i naturmaterialer etter inspirasjon fra samisk og lokal byggeskikk

Bilder med høstblader
Sted: Skog 
Årstid: Høst
Utstyr: Noe å samle høstblader i, stivt papir, lim eller kontaktpapir

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for hva de skal gjøre når de kommer ut og hva de skal bruke 

høstbladene til.

Læring i friluft
•  Elevene plukker høstfargede blad fra ulike løvtrær. De kan få i oppgave å:
 -   samle blad med ulike størrelser
 -   samle blad med ulike farger
 -   samle blad med ulike former
 -   samle blad med samme farge fra lys til mørk

Etterarbeid
•  Elevene kan sortere bladene de har funnet. Dette kan de gjøre på den måten de selv ønsker 

eller etter slik læreren utfordrer de til å gjøre.

•  Bladene kan brukes til å lage bilder på mange ulike måter:
 -   Bladene legges mellom avispapir og tørkes under press. Når de er tørket brukes de til å 

lage bilder eller kort. De limes da til stivt papir. Skal man lage kort anbefaler vi at man 
fester de ved å legge kontaktpapir over. 

 -   Elevene bruker vannfarger, maler på bladene og bruker bladene som trykk.
 -   Elevene legger bladene på stivt papir og tegner omriss av bladene og maler/tegner 

videre på omrisset. 
 -  Bladene kan også legges i en kjele med 50 g kaustisk soda pr. liter vann. Varm forsiktig 

opp til kokepunktet og skyll bladene under kaldt vann. Husk å bruke gummihansker/
briller. Da blir de bare skjelettet igjen av bladene. Hvis bladene så tørkes under press, 
kan de etterpå brukes til å lage bilder eller kort.

 -  Bladene kan også legges på et bord. Deretter legges et tynt papir over og elevene kan 
bruke farge- eller kullstifter til å tegne over bladene og dermed få fram bladformene 
(skravur).

Noen tips
•  Hvis elevene får utdelt hver sin tynne grillpinne av tre kan elevene samle blad og sortere 

bladene på denne etter både størrelse, farge, fra lys til mørk og form. Disse kan så danne 
utgangspunkt for en utstilling.

•  Høstbladene kan også henges opp på ei snor av hyssing til en installasjon i klasserommet.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

-  undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers 
egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander

Vi lager og bruker kullstifter
Sted: Bålplassen
Årstid: Hele året
Utstyr: Aluminiumsboks, aluminiumsfolie og kniv

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for hva de skal gjøre ute. 

Læring i friluft
•  Grupper av elever får/har hver sin aluminiumsboks. De skal så hente fingertykke kvister, 

spikke barken av kvistene og kutte de i samme lengde som boksen. Pinnene puttes i boksen 
så tett som mulig, og aluminiumsfolie pakkes rundt boksen i 3-5 lag. Elevene plasserer 
boksen opp ned i midten hvor de skal lage bål. Sand eller jord legges rundt den nedre del 
av boksen slik at den står stødig, og slik at det ikke kommer luft til. Tilslutt lager elevene bål 
rundt boksen og la boksen ligge der i minst 45 minutter. Så tar elevene boksen ut av bålet 
og lar boksen avkjøles før folien tas av og kullstiftene tas ut.

•  Er det pent vær kan elevene prøve å tegne med kullstiftene mens de fortsatt er ute. Bildene 
kan henges opp på en snor mellom to trær.

Etterarbeid
•  Elevene bruker de selvproduserte kullstiftene til å tegne med. Vanlig hårspray kan brukes til 

å fiksere bildene.

Noen tips
•  Har dere allerede tent bålet, gjør dere plass til boksen i midten og raker godt med glør 

rundt.
•  Elevene kan bli utfordret til å undersøke hva som skjer dersom man lager kullstift med:
 -  pinner fra ulike tresorter
 -  pinner med ulike tykkelser
 -  tørre kvister og rått materiale
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

- formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

LandArt
Sted: Naturen
Årstid: Hele året
Utstyr: Noe å samle naturmaterialer i 

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for LandArt og hvordan man kan skape kunstverk ved bruk av 

naturmaterialer og plassere disse i landskapet. Elevene kan lage en oversikt over mulige 
naturmaterialer de kan bruke, lage skisse til hva de skal lage når de kommer ut og reflektere 
over i hvilket landskap de skal lage kunstverket sitt.

 Læring i friluft
 •  Elevene kan enten få et tema eller de kan få stå fritt i utforming av sin landskapskunst. 
  Mulige oppgaver kan være:
  -  lag en labyrint av steiner, blad eller kvister
  -  lag et abstrakt kunstverk med flest mulig farger
  -  lag et konkret kunstverk (et ansikt, en fugl, et hus eller annet)
  -  flytt naturmaterialene fra et sted de hører hjemme og til et sted de ikke hører 

hjemme og lag et kunstverk der (skjell på gress, bær på stein, blomster i trær osv.)
  -  lag et kunstverk som har form som en sirkel
  -  lag et kunstverk kun med bruk av steiner
 •  Elevene tar bilde underveis i arbeidet og av det ferdige kunstverket.

 Etterarbeid

 •  Elevene lager en presentasjon av prosessen og landskapskunsten de har laget. Denne 
kan presenteres som veggavis, som hefte, som foredrag for andre eller via digitale 
medier.

 Noen tips
 •  Elevene kan besøke landskapskunsten de har laget med jevne mellomrom etterpå og 

dokumentere med bilder hvordan naturen selv har gjort endringer i verket.
 •  Etter at elevene har gjort ferdige sine kunstverk kan de presentere disse for hverandre.
 •  Lager elevene sin landskapskunst nær der folk ferdes (ved skolegården, ved en butikk, 

i en park) kan dette for noen elever virke ekstra motiverende og samtidig berike 
nærmiljøet.

 •  Elevene kan også lage skulpturer som LandArt.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

-  undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers 
egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander

Skravur av natur 
Sted: Naturen
Årstid: Hele året, men i tørt vær
Utstyr: Tynt papir, kullstift, fargestift eller blyant

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for hvordan de kan skape mønster av noe som ligger under arket ved å 

skravere over dette med kullstift, fargestift eller blyant (Mynter egner seg bra å starte med). 
Elevene prøver dette ved å legge ulike ting under arket og prøve ut ulike måter å skravere på 
ting å skravere med. Ulike papirtyper kan også prøves. 

Læring i friluft
•  Elevene vandrer rundt i naturen og leter etter- og prøver ut ulike naturelement som de 

bruker som underlag for å lage skravur. Elevene kan stå fritt i sine valg eller gis konkrete 
oppgaver som f.eks. lage skravur av stein, bergflater, bark på trær eller skjell.

Etterarbeid
•  Elevene bruker de bildene de produserte ute i naturen som materiale for å skape bilder. De 

kan velge utsnitt som de setter sammen til et nytt bilde eller velge å ramme inn utvalgte 
bilder. Elevene kan stå åpent i valg av uttrykk eller bli gitt konkrete tema de skal ha som 
utgangspunkt for å lage et bilde.

Noen tips
•  Skravur-uttrykkene elevene fanger av naturmaterialene kan også brukes til å lage mønster 

på bokomslag eller annet. 
•  Tørr sand og jord kan også brukes som underlag for å skravere.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

-  gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre 
valg og lage egne produkter

 Papirprodukt vi kan bruke på tur
 Sted: I naturen og ved vann
 Årstid: Vår, sommer og høst
 Utstyr: Papir av ulike størrelser og kvaliteter, melkekartonger og saks

 Forarbeid i klasserommet
 •  Elevene lærer å lage produkt av papir. Se praktiske tips.
 •  Elevene lager, designer, dekorerer et eksemplar av hvert produkt. Elevene kan stå fritt i 

valg av papir og størrelse eller de kan bli gitt avgrensinger.

 Læring i friluft
 •  Elevene oppsøker et sted i naturen der de kan prøve ut produktene på- og med vann. Er 

det rennende vann så kan man arrangere en kappseilerkonkurranse.

 Etterarbeid
 •  Erfaringene fra arbeidet diskuteres. Elevene kan også lage utstilling av produktene.

 Noen tips
 •  Slik lager vi en pappkopp:
  Start med et kvadratisk papir.
  -  kvadratet brettes en gang på diagonalen (se fig. 1 og 2)
  -  det ene hjørnet av trekanten brettes over på midten, og det andre hjørnet over på 

samme måte (se fig. 3)
  -  brett de to spissene som vender oppover ned på hver sin side av koppen (fig. 4)
  -  hjørnene dyttes inn i bunnen (fig. 5)

Illustrasjon side 22



11

•  Slik lager vi en papirbåt:
 1.  Ta et stykke rektangulært papir (f.eks. et A4 ark). Brett det først over på tvers (figur 1). 

Så brettes papiret over en gang til andre veien, men bare for å markere midten, så det 
brettes straks tilbake.

 2.  Deretter brettes hjørnene inn mot midtlinjen som vist på figur 2. Det som blir igjen På 
nedsiden, brettes opp mot spissen (figur 3).

 3.  Så tar vi tak i hjørnene på de to langsidene, og presser dem mot hverandre (figur 4) slik 
at papiret vårt ser ut som figur 5.

 4.  De to spissene brettes opp slik at vi får en trekant (figur 6). Deretter gjentar vi det 
samme som i steg 3, med å presse hjørnene mot hverandre (figur 7) til vi igjen får en 
firkant.

 5.  De to spissene som stikker i været, trekker vi til hver side (figur 8). Dette kan være litt 
vanskelig hvis papiret er litt stivt eller lite.

 6.  Så er båten ferdig (figur 9).

Illustrasjon side 23

Fig. 1
Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5
Fig. 6 Fig. 7

Fig. 8
Fig. 9
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• Slik lager vi en melkekartongbåt:
1.  Ta en tom 1 liters melkekartong og skjær med kniv eller klipp med saks langs hjørnet på 

den ene langsiden og begge kortsidene, som vist på figuren. Pass på at du ikke skjærer helt 
gjennom kartongen, for en langside må henge sammen.

2.  Brett ut kartongen.
3.  Lag en splitt på tvers av midten omtrent halvveis ned på siden.
4.  Fest en papptallerken i splitten. 

Illustrasjon side 24
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

-  bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og 
trygg måte

Lage fuglekasser
Sted: I skogen
Årstid: Sen vinter og tidlig vår
Utstyr: Planker, sag, hammer, bor, spiker og gjerne hengsler og pleksiglass

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene undersøker hvilke fuglearter som finnes i nærmiljøet og gjør seg kjent med 

størrelsen på kassen og hullet som de ulike artene foretrekker.
•  Elevene velger hvilken fugl de ønsker å bygge en kasse til og lager en målsatt skisse av 

fuglekassen.
•  Elevene bygger så fuglekassen.

Her er noen tips til byggingen:
•  Bruk tørre materialer uten sprekker. Margsiden av 

plankene (den siden som vender inn mot tremidten) 
vendes ut slik at kassa fortsatt er tett om materialene 
slår seg.

•  Bank spissene på spikrene litt flate så sprekker ikke 
plankene, og bor noen hull i bunnen for

 drenering og ventilasjon.
•  Ha aldri sittepinne foran hullet, det gjør det bare 

lettere for fiender å røve kassa. Slå en metallplate eller 
pappspiker rundt hullet for å sikre mot hakkespett. 

•  Slå fast en liten kloss bak på kassa slik at den blir 
hengende litt framover. Da regner det ikke inn i hullet.

•  Kassen beises utvendig med naturfarge.

Læring i friluft
•  Elevene oppsøker et naturområde og henger opp 

fuglekassene de har laget.

Her er noen tips om hva de må tenke på når de henger opp kassen: 
•  Kassen henges opp ca. 3 meter over bakken.
• Heng aldri kassene i direkte sollys.
•  Fest ikke kassene til treet med spiker! Bruk ståltråd rund treet og putt kiler mellom tråden og 

stammen slik at avstanden kan justeres etter hvert som treet vokser.
• Heng ikke opp flere kasser nær hverandre (minimum 20-30 m avstand).
• Pass på å ha fri innflygingsbane. Kutt bort grener.

Etterarbeid
•  Elevene kan følge med hva som skjer i fuglekassen i løpet av våren og sommeren.
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Noen tips
•  Hvis man vil kikke inn i kassa, kan man lage en kikkeluke ved hjelp av hengsler på den ene 

siden, og sette plexiglass på innsiden.
•  Å kunne montere kamera i kassen og følge med via dette gir erfaringsmessig stort 

engasjement hos elevene.

Illustrasjon side 27
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

-  undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utnytter naturmaterialers 
egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enkle bruksgjenstander

Vi lager bruksgjenstander av naturmaterialer
Sted: Skogen
Årstid: Hele året, men best om våren når barken løyper
Utstyr: Kniv, sag, ståltråd, hyssing, saks og huljern

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for tema. Elevene utfordres til å tenke over hvordan man skaffet seg 

bruksgjenstander før disse kunne kjøpes i butikken. De kan bli gitt utfordringen om hvordan 
man før lagde konkrete gjenstander ved bruk av naturmaterialer (skje, smørkniv, sopelime, 
bokser, dørhandtak, kroker, visper, røreredskap til bruk i supper(tvare) osv.) 

Læring i friluft
•  Elevene oppsøker naturen og leter etter og henter råmateriale til den eller de 

bruksgjenstanden(e) de har valgt å lage.

Etterarbeid
•  Elevene lager bruksgjenstanden.

Noen tips
•  Skal elevene hente råmaterialer i skogen må skolen innhente tillatelse til dette fra 

grunneieren.

Slik lager vi tæger av bjørkerøtter:
  Tægerne er sterke og blir bl.a. brukt til å sy sammen sveipte bokser og fat. Røttene blir da 

delt i to på langs – til dette kreves øvelse og tålmodighet. Bjørkerøtter kan også brukes 
til å binde sammen visp og sopelime av bjørkekvister. Bjørkerøtter er enklest å få tak i 
sandholdig jordsmonn eller på muldrik forholdsvis tørr myr. Bruk fingrene eller en liten 
spade til å grave med. Røtter med diameter på 2-3 mm er passe for visp, til sopelime 
kan de gjerne være kraftigere. Fjern barken mens røttene er friske. Skal barken fjernes 
fra tørre røtter, bør de bløtlegges i 10-15 minutter først. For at tægerne skal være lettere 
å stramme rundt visp eller sopelime eller vi ønsker å sy med dem, bør de deles i to på 
langs. Hold den ene enden fast mellom knærne og hold den andre enden stram med 
hendene. Snitt et lite hakk i toppen, legg fra deg kniven og trekk de to halvdelene fra 
hverandre. Du vil fort se at den ene delen blir kraftigere enn den andre, da holdes den 
kraftigste delen rett opp, mens du drar den smaleste enden nedover til de to delene igjen 
er like kraftige.

Slik lager vi en sopelime:
  Plukk kvister som er opp til 1 m lange. Tynne kvister med mange småkvister er best. For at 

kvistene skal pakkes godt sammen, kan det være lurt å spikke hver gren slik at formen blir 
kantet. Legg alle kvistene sammen med en lang bjørkestokk (kosteskaftet) i midten og lag 
en bukett som er fin å holde i. Bind rundt kvistene med en tråd. Surr kosten stramt med et 
solid snøre eller tæger (se over). Start med surringene nærmest enden først. Stram godt, 
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ellers blir kosten slarkete og faller fort fra hverandre. Kutt til slutt enden jevn slik at ikke 
småkvister stikker ut av toppen.

Illustrasjon side 29

Slik lager vi en visp av bjørkekvister:
  Bruk de tynne kvistene på bjørka (1-2 mm tjukke, 30-35 cm lange) når bladene nettopp 

har sprunget ut. Spikk og dra av bark og blader. Når dere har en passe mengde med 
kvister, binder dere sammen de rensede kvistene i den tjukke enden med tæger, ståltråd 
eller sterk hyssing. Bind gjerne to steder for å gjøre den god å holde i. Skjær vispen jevn i 
endene, og legg den til tørk.

Slik lager vi et røreredskap til bruk i supper (tvare):
 • finn et emne på toppen av en liten furu som har fire eller flere sidegreiner
 • spikk av furua rett under og ca. 25 cm over sidegreinene
 • spikk av sidegreinene ca. 5-6 cm utafor stammen og ta bort all bark
 • la tvaren ligge og tørke skikkelig, dvs. noen dager
 • puss tvaren med sandpapir og smør det inn med for eksempel matolje

Illustrasjon side 31
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Slik kan vi sanke never fra bjørketrær:
  Når vi sanker never fra bjørketrærne med kniv, må vi være veldig forsiktig slik at vi ikke 

skjærer i det grønne laget innenfor barken. Da kan treet bli skadet! Neveren er lettest å 
ta av bjørka når sevjen stiger om våren. Velg et stykke på stammen som er rett og uten 
greiner og skjær to sirkler rundt treet. Avstanden mellom de to sirklene avhenger av hvor 
stort stykke man ønsker. Videre skjæres forsiktig et loddrett snitt mellom de to sirklene 
(NB! Snitt bare gjennom neveren). Ta hånden inn under og dra neveren forsiktig av. 
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

- formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Eventyrfigurer vi finner i naturen
Sted: Naturen
Årstid: Hele året
Utstyr: Diverse avhengig av metode

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene blir presentert eventyr eller historier om figurer knyttet til naturen. Dette kan være 

alt fra historien om Knerten og Villvettene til eventyr om Huldra og Draugen. 

Læring i friluft
•  Elevene sanker naturmaterialer og bygger den figuren som ble presentert. De velger 

passende sted for byggingen og skaper omgivelser som hører til (bolig, venner, veier osv).
•  Elevene presenterer figurene og stedene for hverandre.

Etterarbeid
•  Elevene bruker erfaringene fra arbeidet i naturen til å gjenskape figurene via bruk av ulike 

materiell og metoder (bilder, trearbeid, keramikk osv.).

Noen tips
•  Historier og eventyr kan jo også leses for elevene mens de er samlet rundt et bål ved det 

området de skal bygge på.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN 

-  bruke håndverktøy og sammenføyningsteknikker i tre, leire og tekstil på en miljøbevisst og 
trygg måte.

Enkel kompostbinge av stående stokker
Sted: Skolens nærområde eller andre egnede steder utendørs
Årstid:  Vår, sommer og høst
Utstyr: Sag, hammer, spiker, skruer, slegge, tommestokk og gjerne et vater

Forarbeid i klasserommet
•  Introduksjon om kompost, om kompostering og hvordan man skal bygge kompostbingen. 
•  Elevene tegner en målsatt skisse og lager en masseberegning av de materialene de trenger. 

(En kompostbinge med målene ca. 1, 5 m x 1,0 m og med høyde på 1,2 meter bør være en 
grei størrelse.) 

Læring i friluft
•  Elevene hogger stokker av trær i det antall de trenger og transporterer disse til stedet der 

kompostbingen skal bygges.
•  Elevene bygger kompostbingen slik:
- slå ned en tømmerstokk godt ned i underlaget i hvert av hjørnene 
- sag opp terrassebordene i riktige lengdeenheter 
- spikre fast terrassebord på yttersiden av stokkene slik at vi får en krans både oppe og nede
-  kle inn reisverket med stokkene stående tett i tett inntil hverandre innvendig av alle sidene
-  fest stokkene med spiker
- monter en topplist oppe på tømmerstokkene som karm

Etterarbeid i klasserommet
•  Elevene reflekterer om utarbeidet tegning var til hjelp, hvilke utfordringer de fikk underveis 

og hvordan disse ble løst.

Noen tips 
•  Klassen kan bygge kompostbingen som oppdrag for noen i nærmiljøet eller eventuelt til 

skolehagen.
•  Tillatelse til hogging av stokkene må innhentes fra grunneier før arbeidet igangsettes.
•  Diameteren på stokkene bør være ca. 15 cm.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN 

-  Prøve ut ulike ideer og muligheter i gjenbruksmaterialer og formidle til andre hvordan man i 
egen hverdag kan bidra til å ivareta natur og miljø.

Vi bygger «Humle-stubber», «Insektsvarder» 
eller «Insektshotell»
Sted: Skolens nærområde 
Årstid: Vår, sommer og høst
Utstyr: Noe å samle i, el-drill, bor 5,8,10 mm. , tau, kniv, sag og kamera

Forarbeid i klasserommet
•  Tema insekter introduseres og elevene søker kunnskap om hvordan insektene overvintrer.
•  Elevene utvikler ideer til hvordan de kan bygge et hus til insektene ved bruk av en stubbe 

ved å bygge en varde eller bygge et «hotell». De tegner skisser og diskuterer hvordan 
husene kan bygges og dekoreres slik at de får et spennende og kreativt uttrykk (troll, ansikt, 
dyr, nese eller annet).

Læring i friluft
•  Elevene går i naturen og samler trestubber og stokker/pinner i ulike størrelser og samler inn 

naturmaterialer.
•  Elevene velger egnet sted for «Humle-stubben», «Insektsvarden» eller «Insektshotellet» og 

bygger.
•  Elevene tar bilde av insektsboligene.

Etterarbeid 
•  Elevene sammenligner utarbeidet skisse med ferdig resultat og diskuterer eventuelle 

forskjeller. 
•  Elevene presenterer arbeidet via visning for andre elever, foreldrene eller andre. Dette i 

naturen, via foredrag, veggavis eller som rapport.

Noen tips 
•  Stubber kan være vanskelig å finne, men kan lages av et gammelt nedfallstre som sages i 

passe store biter.
•  Tips til å bygge en «Humle-stubbe»:
 -  Bor hull med ulik størrelse tett i tett i stubbene 5,8,10mm hull. Hullene er boligene til 

insektene. Dekorer med naturmaterialer slik at de får ulikt «uttrykk».
•  Tips til å bygge en «Insektsvarde»:
 -   Sett 5 stokker vertikalt opp mot hverandre. Lengde ca. 1 m. (Skal ses ut som en lavvo). 

Påse at de står støtt ned i underlaget. Bind sammen oppe i toppen med tau eller ei 
tynn grein. Bor hull med ulik størrelse tett i tett i alle stokkene 5,8,10mm hull. Ikke bor 
gjennom. Stikk/press inn strå, lyng, kongler osv. i sprekkene mellom stokkene. 

•  Tips til å bygge et «Insektshotell»:
 -  Hotellet bør være ca. 50x30cm og 20 cm dypt. Innenfor denne rammen skal det være 

avdelinger i ulike størrelser
 -  Bygg rammen til hotellet og sett opp vegger. Spikre eller skru sammen ulike boliger
 -  Legg/fyll de ulike avdelingene i kassen med trestykker med hull i, halm, gress, løv, 

mose og kongler
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 -  Dekk til fronten med tynn hønsenetting Dette gjøres for å beskytte bier og andre 
insekter mot fugler

•  Insektshotell kan også bygges ved å lafte en kasse og legge torv på taket.
•  Dersom elevene skal sage ferske trær må skolen innhente tillatelse fra grunneieren.
•  Klassen kan samlet la insektsboligene være en del av «Bugs-village» der det også bygges en 

«kompostbinge» og gjerne et insektsvennlig blomsterbed.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

-  formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Selvlaga fiskestang
Sted: I skogen og ved ferskvann/bekk med småfisk
Årstid:  Vår, sommer, høst
Utstyr:  Kniv, sene 0.20mm, søkke (splitthagl ), dupp, fiskekrok for mark, spade og noe å 

oppbevare meitemark i

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for hvordan de kan lage sin egen fiskestang. De tegner en målsatt 

skisse/tegning over sin egen stang med forslag til hvordan den skal dekoreres.
•  Elevene introduseres for «fiskeknuten» som de så øver på.

Læring i friluft 
•  Eleven finner passende emner til sin stang. 
•  Elevene dekorerer stanga ved å lage mønster i barken med kniv.
•  Sene, søkke og fiskekrok monteres på stanga.
•  Elevene graver etter mark og trer marken på kroken.
•  Elevene prøver stanga.

Etterarbeid
•  Elevene lager en utstilling av fiskestengene og utveksler erfaringer i arbeidet.

Noen tips
•  Husk å skaffe tillatelse fra grunneieren før dere gjennomfører opplegget.
•  Fiskestanga anbefales laget av bjørk eller rogn. Nære 2,5-3m lang og ha en diameter på 

ca.2,5-3 cm. Det er fint hvis det er litt svikt i enden.
•  Tilpass senen til meitestanga. Bør være like lang som stanga + 1m. Lag et lite hakk i enden 

på stanga der senen skal festes.
•  Fest gjerne en splitthagl ved kroken. Det gjør det lettere å kaste ut og marken seiler raskere 

mot bunnen.
•  Mangler dere dupp kan dere lage den selv:
 -  finn to litt tykke barkebiter av furu (ca. 5-7 cm lange og 1-2 cm tykke) 
 -  spikk barken slik at begge får en utforming som en stor «vanndråpe» 
 -  skjær ut et vertikalt spor fra midt i toppen og ned på bark stykket. Dette sporet skal 

fungere som en renne for duppbøylen
 -  spikk en pinne ca. 10 cm. lang og 2-3 mm. tykk. Den skal være glatt og fin
 -  legg pinnene i sporet på den ene barken 
 -  deretter tar du den andre barken og legger oppå slik at barken og pinnen blir en enhet. 

Hold forsiktig sammen og kontroller om pinnen/dupp bøylen glir lett. Hvis det er litt 
trangt og ujevnt kan du justere ved å pusse litt med sandpapir. Husk at pinnen ikke skal 
gli ut. Det skal være litt motstand. 

 -  tape sammen delene med rød tape øverst og hvit nederst. Duppbøylen skal nå kunne 
trekkes ut og inn
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KOMPETANSEMÅL ETTER 4. TRINN

-  formidle og vise fram eget arbeid gjennom utstilling

Vandrestav
Sted: Skogen 
Årstid: Hele året
Utstyr: Kniv og sag

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for hvordan de kan lage sin egen vandrestav. De tegner en målsatt 

skisse/tegning over sin egen stav med forslag til hvordan den skal dekoreres.

Læring i friluft
•  Eleven leter etter passende emner til sin stav. 
•  Elevene dekorerer staven ved å lage mønster i barken med kniv.

Etterarbeid
•  Elevene lager en utstilling av vandrestavene og utveksler erfaringer i arbeidet.

Noen tips
•  Husk å skaffe tillatelse fra grunneieren før dere gjennomfører opplegget.
•  Vandrestavene kan også dekoreres med sviepenn eller maling.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

-  beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt 
med inspirasjon fra kulturarv

Enkel plantefarging
Sted: Ved en bålplass
Årstid: Hele året
Utstyr: Alun (kjøpes på apotek), kvitt/lyst ull- eller bomullsgarn, kjele, treklype og kjøkkensil

 Forarbeid i klasserommet
 •  Tema introduseres for elevene og elevene søker kunnskap om hvordan menneskene i 

eldre tider fikk farge på garn og stoff. 

 Læring i friluft
 •  Elvene oppsøker naturen og samler ulike naturmaterialer. Elevene kan enten samle hva 

de selv ønsker eller velge mellom ulike naturmaterialer som blir presentert dem:
  Røsslyng – gir en påskegul farge
  Bjørkeløv – gir fra påskegul til gulgrønn farge
  Reinfann – fra gult til grønt
  Blåbærblad – blårødlig farge
 •  Lag bål, heng en kjele med vann på bålet og start arbeidet med å farge garnet:
  1.  Lag hesper av et nøytralt ullgarn ved å snurre garnet rundt en arm.  

Bind sammen garnet i en ende av hespa.
  2. Løs opp alun i 2-3 liter lunka vann.
  3. Legg garnet oppi og kok opp. La syde, ikke koke, i ca. 40 minutter.
  4. Legg garnet til side i fuktig tilstand.
  5.  Kok ca. 3 liter vann sammen med planter som avgir farge.  

La det koke i ca. 20-30 minutter.
  6.  Sil vannet fritt for planterester, og legg garnet oppi til det har fått en fin farge. 

Dette tar omtrent 15 minutter.
  7. Skyll garnet godt og la det tørke.

Etterarbeid
•  Elevene lager et produkt ved bruk av garnet de selv har farget (strikke, flette eller 

veve). 

Noen tips
•  Jo mere plantemateriale man bruker, desto sterkere farge blir det.
•  En enkel måte å drive plantefarging er å legge bær, blomster eller blad på hvitt eller lyst 

stoff. Legg så en plate på naturmaterialene og banke lett med en hammer. Alternativt kan 
stoffet rulles hardt sammen med naturmaterialene liggende på stoffet.



25

KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

-  beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt 
med inspirasjon fra kulturarv

Redskaper før og nå
Sted:  Et sted i nærmiljøet der det finnes gamle redskaper bygd av materialer fra naturen 

(museum, gammel gård eller hos besteforeldrene)
Årstid: Hele året
Utstyr: Blyant og papir og/eller kamera

Forarbeid i klasserommet
•  Tema introduseres. Tema kan konkretiseres ved å vise et øsekar av tre og plast og så be 

elevene tegne hvordan dette vil se ut om 300 år og reflektere over hvilket eller hvilke 
materialer det da vil bli bygd av.

Læring i friluft
•  Elevene besøker et sted i nærmiljøet der det finnes gamle redskaper bygd av materialer fra 

naturen (museum, gammel gård eller hos besteforeldrene).
•  Elevene kan her få en eller flere av disse oppgavene:
 • Hva ble disse redskapene laget av før i tiden sammenlignet med nåtidens?
 • Har redskapene samme form som nåtidens, eller eksisterer de kanskje ikke lenger?
 • Hva tror dere er årsaken til at redskapene i dag er laget av annet materiale?
 •  Hvordan vil samme redskap se ut om 300 år, og hva slags materiale vil det være laget 

av? 
Lærer kan enten velge ut et redskap som alle elevene skal jobbe med, eller så kan elevene 
selv velge ut et som de ønsker å jobbe videre med.

Etterarbeid
•  Elevene lager en utstilling med bilder og tekst fra erfaringene de har gjort. Formidlingen kan 

også skje som veggavis, via digitale medier eller gjennom foredrag.

Noen tips
•  Elevene kan få i oppgave å lage et valgt redskap på samme måte som det ble produsert på i 

gamle dager (skje, smørkniv, øsekar, handtein(spinnehjul), strikkepinner, kopper, tallerkener, 
steikespade, tresko, treboller og ulike neverfletta ting). 
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

-  bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing

Vi former med is
Sted: Uterommet
Årstid: Vinter med mange kuldegrader
Utstyr: Plastbøtter, melkekartonger, konditorfarger og vann

Forarbeid i klasserommet
•  Tema introduseres for elevene. Elevene utvikler idéer til:
  -  hva de skal lage ved å bruke is. Elevene kan stå fritt i idèutviklingen eller bli gitt 

rammer i forhold til f.eks. størrelse(volum) eller om det skal være skulptur eller 
bygg .

  -  hvordan de skal lage isen de trenger for å realisere idèen
  -  hvordan de skal arbeide og hvilke redskap de skal bruke Elevene lager skisse og 

skriver en arbeidsbeskrivelse.

Læring i friluft
•  Elevene bruker uterommet til å bygge det de har planlagt. Resultatet kan dokumenteres 

med foto og film eller kan danne utgangspunkt for en utstilling i naturen.

Etterarbeid
•  Elevene formidler det de har laget via foredrag, digitale medier eller utstilling.

Noen tips
 •  Elevene kan fryse inn ulike naturmaterialer i isen og bruke dette som dekor (kvister, 

barnåler, skjell, lav på trær, kongler eller annet).
 •  Elevene kan bygge ved å bruke f.eks. is fryst i melkekartonger, plasthansker, ballong 

eller de kan forme i en isblokk med å bruke kvasse gjenstander som kniv, tappjern eller 
skraper.

 •  Konditorfarger kan blandes i vannet dersom elevene ønsker farge på isen de bruker.
 •  Har skolen område med islagt vann eller berg, kan elevene bruke denne isen i sitt 

arbeid. Istapper motiverer til mange kreative produkt.
 •  Å lyssette isproduktene gir ekstra effekt. Både levende og elektrisk kan brukes. 
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

-  bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing

Vi bygger i snø
Sted: Et sted med masse snø
Årstid: Vinter
Utstyr: Snøbygge-kasser, solide esker og spader 

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for tema å bygge i snø. Elevene presenteres for hva de skal bygge. 

Elevene kan stå fritt i sitt valg, klassen kan samlet samarbeide om å bygge et felles byggverk 
eller elevene kan bli utfordret til å bygge skulpturer/figurer innenfor et gitt tema. Oppgaven 
kan også være å bygge noe som kan brukes til aktivitet (hoppbakke for små hoppløpere av 
plast, lykt, borg, by, akebakke, slott, fyrlykt, iglo osv.).

•  Elevene lager skisser av det de skal bygge ute og lager en plan for arbeidet.

Læring i friluft
•  Elevene prøver ut hvordan de kan bruke solide esker av papp eller 4 plater av tre til å bygge 

en kube av snø.
•  Elevene bygger deretter planlagt byggverk.

Etterarbeid
•  Elevene samtaler om utarbeidet plan og ferdig produkt ble det samme. 

Noen tips
•  Snøbygg-kasser kan lages ved å bruke forskalingsvegger i ønsket størrelse som 

hengsles sammen i de fire hjørnene. Alternativt kan veggene spennes sammen ved 
hjelp av jekkestropper. Man monterer veggene sammen, fyller rammen med snø som så 
komprimeres ved at elevene tråkker på toppen. Når så snøen er komprimert løses veggene 
og løftes litt opp og festes på nytt. For at veggene ikke skal gli ned kan pinner settes under 
veggene. På denne måten kan man bygge en så høy kube som man ønsker.

•  Byggverkene kan males ved å spraye de med vannfarger. 
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

-  bruke ulike håndverktøy og elektriske verktøy for å bearbeide og sammenføye harde, 
plastiske og myke materialer på en trygg og miljøbevisst måte

Spikerslag-stafett
Sted:  Skolens ute/nærområde
Årstid.  Hele året
Utstyr: Hammer, spiker og grove planker (15 cm tykk)

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for hvordan stafetten skal gjennomføres. Elevene deles i lag med 5 

elever på hvert lag og planlegger og øver seg på oppgaven. Lagene lager hver sitt spikerslag 
slik: Planken sages i en lengde på 1 m. Del inn planken i 5 like soner med en vertikal tegnet 
strek. Bruk gjerne en vannfast tusj.

Læring i friluft
•  Finne egnet område for aktiviteten i skolens nærområde.
•  Rigg aktiviteten slik at lagene står på rekke ved hvert sitt startsted med plankebitene  

liggende på bakken i samme avstand framfor hvert lag. (Stafettoppstilling). Legg en 
hammer og 15 spikre ved hver planke.

•  Stafetten gjennomføres. Hver deltaker løper etter tur fram til planken. Her spikrer denne 
ned 3 spikre i planken slik at hele spikeren er nede i planken før denne løper tilbake til eget 
lag og veksler.

Etterarbeid 
•  Erfaringene fra stafetten diskuteres og brukes ved senere læringsarbeid.

Noen tips 
•  Stafetten kan gjennomføres også ved at elevene skal borre tre hull med en drill, sage en 

planke med en sag eller bygger en kasse med 4 vegger og gulv. 
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KOMPETANSEMÅL ETTER 7. TRINN

- bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing

Finne bildet
Sted:  Skolens nærområde
Årstid:  Hele året
Utstyr:  Lamineringsmaskin, saks

Forarbeid i klasserommet
•  Grupper av elever tegner eller maler et bilde sammen gjennom å være kreative og 

fantasifulle. Bildet lamineres og klippes så opp i biter slik at de blir geometriske figurer.  
På baksiden av hver bit skrives gruppas navn eller får samme merking.

 Læring i friluft
•  Finne egnet område for aktiviteten i skolens nærområde.
•  Rigg aktiviteten slik at lagene står på rekke ved hvert sitt startsted. Bak en linje fremfor 

lagene legges alle de laminerte og merka bitene på bakken. Alle bitene er blanda.
•  Stafetten gjennomføres. Hver deltaker løper etter tur fram til bitene, henter en bit og 

returnerer tilbake til eget lag før neste lag henter enda en bit.
•  Hvis deltakeren kommer tilbake med feil del. Må neste på laget som skal løpe ta denne med 

tilbake og legge den tilbake sammen med de andre delene. Deltakeren må så prøve å finne 
en ny bit som passer til det bildet/ene som de har startet på.

Etterarbeid 
•  Erfaringene fra aktiviteten ute brukes i annet læringsarbeid. Aktiviteten kan også 

gjennomføres i klasserommet som avbrekk i undervisningen.

Noen tips
•  Elevene kan bli instruert i kun å dele opp bildet i x-antall biter. 
•  Lagene kan før stafetten starter få oppgitt hvilket bilde de skal samle og bygge.
•  Bitene bør med fordel legges med merkinga ned mot bakken.
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN

-  utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for 
kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter

Naturfotografering
Sted: Naturen
Årstid: Hele året
Utstyr: Kamera og billedbehandlingsprogram

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene får opplæring i bruk av et digitalt billedbehandlingsprogram og prøver ut dette.
•  Elevene inviteres til å reflektere om følgende:
 -  Hvilke fotomotiv kan vi finne i naturen?
 -  Hvilke opplevelser kan man ha i naturen?
 -  Hvordan kan lyset i naturen påvirke opplevelsen?
 -  Hvordan kan været påvirke opplevelsen?

Læring i friluft
•  Elevene oppsøker naturen og kan søke å ta bilder som kan formidle noe:
 -  Elevene kan stå fritt i valg av motiv og hva de skal formidle.
 -  Elevene kan bli gitt oppgaver som:
  -  å fange stemninger i luften
  -  å fange stemninger på himmelen
  -  å fange stemninger i skogen
  -   å fokusere på konkrete objekter i naturen (røtter, steiner, trær, insekter, bær, vann, 

is, spor, blad, sopp osv.)

Etterarbeid
•  Elevene behandler bildene de har tatt ved bruk av digitalt billedbehandlingsprogram.
•  Elevene presenterer bildene via veggavis, foredrag og/eller via digitale medier.
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Noen tips
•  Samme oppgaver kan gjennomføres ved bruk av skisseblokk og bruk av tegning/maling.
•  Samme oppgaver kan gjennomføres ved bruk av bruke ulike tegne- og malemateriell og 

uttrykke samme motiv og stemning ved bruk av to ulike materiell eller teknikker.
•  Samme oppgave kan gjennomføres ved å ta bilder/male/tegne samme motiv fra ulike 

synsvinkler, i ulike årstider eller i ulike værforhold.

Illustrasjon side 17 og 20
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KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN

-  lage skisser til fornyelse av lokale omgivelser og modellere arkitektoniske løsninger som 
ivaretar ulike behov og interesser

Arkitektur i nærmiljøet
Sted: Skolens nærområde
Årstid: Hel året
Utstyr: Kamera, skisseblokk, papp, lim, maling og trematerialer

Forarbeid i klasserommet
•  Elevene introduseres for tema byggeskikker til ulike tider. Elevene søker kunnskap om  

hvordan bygningene har sett ut på i ulike epoker de siste 200 årene og om de finnes 
bygninger i nærmiljøet fra de ulike epokene. Tidsepokene kan deles slik:

 -  Midten av 1800-tallet
 -  Århundreskiftet 1800/1900
 -  1900 – 1920
 -  1920 – 1940
 -  Etterkrigstiden 1945 – 1960
 -  1960-1970
 -  1970-1980
 -  1980 – 1990
 -  1990 – 2000
 -  2000 – 2010
 -  2010 – 2020
 -  2021 

Kunnskap om bygg i nærmiljøet kan elevene skaffe seg gjennom intervjuer med eldre, 
gjennom å se gjennom SEFRAK-registrerte bygninger i kommunen via www.miljøstatus.no 
eller ved å intervjue bygningsansvarlig i kommunen eller huseiere.

Læring i friluft
•  Elevene oppsøker bygningene fra de ulike tidsepokene, tar bilder og lager skisser. 

Etterarbeid
•  Elevene lager utstilling med bilder og beskrivelser av bygg fra de ulike tidsepokene.
•  Elevene får så i oppgave å velge ut et bygg og lage forslag til hvordan dette bygget kan 

moderniseres. Elevene kan velge mellom ulike valg:
 -  bygningen skal moderniseres slik at opprinnelig arkitektur beholdes
 -  bygningen skal moderniseres slik at det fremstår et bygg for nåtiden
 -  bygningen skal moderniseres slik bygningen kan se ut om 100 år
 -  bygningen skal moderniseres slik at det passer inn i omgivelsene
•  Elevene bygger en modell av huset og/eller bygningsmiljøet huset er en del av og beskriver 

hva slags materialer bygget er laget av.

Noen tips
•  Modellene kan stilles ut eller løsningene kan formidles på andre måter.
•  Modellene kan bygges i papp, tre og med naturmaterialer for å bygge omgivelsene.
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Interkommunale friluftsråd

Medlemsfriluftsråd Web-adresse

Oslofjordens Friluftsråd oslofjorden.org

Oslo og Omland Friluftsråd osloogomlandfriluftsrad.no

Finnskogen Friluftsråd finnskogen.org

Valdres Friluftsråd valdres.no/valdres-natur-og-kulturpark/valdres-
friluftsrad

Grenland Friluftsråd grenlandfriluftsrad.no

Friluftsrådet Sør friluftsrådet.no 

Midt-Agder Friluftsråd midt-agderfriluft.no

Lister Friluftsråd listerfriluft.no

Dalane Friluftsråd dalanefriluftsråd.no

Jæren Friluftsråd jarenfri.no

Ryfylke Friluftsråd ryfri.no

Friluftsrådet Vest frivest.no

Bergen og Omland Friluftsråd bof.no

Fjordkysten Friluftsråd fjordanefr.no

Sunnmøre Friluftsråd friluftsraadet.no

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal friluftsraad.no

Trondheimsregionens Friluftsråd trondheimsregion-friluftsrad.no

Trollfjell Friluftsråd trollfjellgeopark.no

Helgeland Friluftsråd helgeland-friluftsrad.no

Polarsirkelen Friluftsråd polarsirkelen-friluftsrad.no

Salten Friluftsråd friluft.salten.no

Lofoten Friluftsråd lofotenfriluft.no

Vesterålen Friluftsråd friluftsrad.vestreg.no

Midtre Hålogaland Friluftsråd halogaland-friluftsrad.no

Midt-Troms Friluftsråd midttroms-friluftsrad.no

Ishavskysten Friluftsråd ishavskysten.no

Nord-Troms Friluftsråd utinord.no

Finnmark Friluftsråd perletur.no
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Høsting - en smak av tradisjon og muligheter er et undervisningsopplegg for 
grunnskolen og Vg1. Undervisningsoppleggene er bygd opp under sju ulike 

høstingstema: Bær, urter, sopp, trær, mat i fjæra, fisk i hav og vassdrag og vilt, 
jakt og fangst. De sju høstingstemaene har undervisningsopplegg tilpasset de 
ulike skoletrinnene. Det inngår også egne ideark med tips til aktiviteter, ideer 

og oppskrifter for hvert tema. Formålet med heftet er å videreformidle norske 
høstingstradisjoner til bruk i undervisning.

Publikasjonen har blitt utarbeidet av Friluftsrådenes Landsforbund på oppdrag 
fra Miljødirektoratet. De to lærerne Inger Dagmar Monsen og Kristine Monsen 

har utarbeidet undervisningsoppleggene, samt idearkene. Alt innhold er 
tilpasset læreplanene og har bærekraft, allemannsretten og fysisk aktivitet 
i fokus. Videre har Salten Friluftsråd og Polarsirkelen Friluftsråd bidratt til 

kunnskap om allemannsretten og stedsbasert læring.

HØSTING
EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER

Læring i friluft

Samfunnsfag
Undervisningsideer 1.- 10.trinn
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Naturen som læringsarena

Matematikk
Undervisningsideer 1.-10.trinn
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NATUREN SOM LÆRINGSARENA
Friluftslivets uke arrangeres 5. til 13. september 2020. Norsk Friluftsliv 

og Friluftsrådenes Landsforbund gir 10 tips til hva barnehagen, SFO og 
skolen kan gjøre denne uken. Aktivitetene er koblet til Fagfornyelsen i 

skolen.

Naturen som læringsarena høst20 utkast 26.8b.indd   1 26.08.2020   15.44.18

Naturen som læringsarena

Kunst og håndverk
Undervisningsideer 1.- 10.trinn
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Naturen som læringsarena

Norsk
Undervisningsideer 1.-10.trinn
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Læring i friluft

Kroppsøving
Undervisningsideer 1.- 10.trinn
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Naturen som læringsarena

Naturfag
Undervisningsideer 1.-10.trinn
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Naturen som læringsarena

Mat og helse
Oppskrifter og ideer til læring i friluft
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Læring i friluft
Begrunnelse • Metode • Praktiske tips
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Det fi nnes mange gode grunner til å komme seg ut av klasserommet og gjennomføre 
læring i friluft. Friluftsrådenes Landsforbund (FL) vil fremheve følgende fi re 
hovedbegrunnelser:
-  Det gir bedre læring fordi den blir mer virkelighetsnær, praktisk, variert og tilpassa, 

og fordi elevene tar fl ere sanser i bruk i læringsarbeidet.
- Det gir fysisk aktivitet.
- Det gir naturopplevelser og medvirker til økt miljøbevissthet. 
- Det bidrar til å skape et godt sosialt miljø.

For å gjøre det lettere for deg som lærer å bruke det store «uteklasserommet» har FL 
i samarbeid med en rekke interkommunale friluftsråd, utarbeidet syv hefter fordelt på 
fagområdene kroppsøving, mat og helse, kunst og håndverk, matematikk, norsk, naturfag 
og samfunnsfag. Heftene inneholder spennende og varierte ideer, praktiske tips og 
undervisningsopplegg relatert til lærerplanens ulike kompetansemål. Utenom dette har 
FL utarbeidet heftene «Høsting- en smak av tradisjon og muligheter» og «La det snø». 
I tillegg har vi utarbeidet et hefte om «Læring i friluft » med begrunnelse for-, metode i- 
og praktiske tips til deg som skal gjennomføre læring i friluft. 

Friluftsrådenes Landsforbund
Eivind Lyches vei 23 B, 1338 Sandvika

Telefon 67 81 51 80
post@friluftsrad.no

Org.nr 971262826
www.friluftsrad.no

Forslag og eksempler til tverrfaglig undervisning  
for bærekraftig utvikling 
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