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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 ny læreplan. 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 
dette 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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I. Begrunnelse
1. Nye læreplaner 2020
Høsten 2020 tok grunnskolene trinnvis i bruk nye læreplaner. Ny overordna del og de nye 
fagplanene bygger på opplæringsloven. Opplæringslovens formålsparagraf (§ 1-1) har 
formulert følgende mål for hva skolene i Norge skal oppå på vegne av sine elever: «Elevane 
og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdingar for å kunne meistre liva sine og for 
å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement 
og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og miljøbevisst. Dei skal ha 
medansvar og rett til medverknad».

Læring i friluft vil medvirke til å nå dette målet:

Utvikle kunnskap:  Læring skjer best i den virkelige verden 
Utvikle ferdigheter:   Alt må læres; øving i virkeligheten gjør mester 
Utvikle holdninger:  Det man opplever med alle sansene det husker man best 
Mestre livet:    Friluftsferdigheter gir god kompetanse for livsmestring 
Delta i arbeid:   Aktiviteter i friluft legger grunnlag for å engasjere alle 
Delta i fellesskap:   Friluftsliv er en god arena for sosial læring 
Utfolde skaperglede:   Naturen motiverer de fleste til kreativitet 
Utfolde engasjement:  Det man blir kjent med og glad i, det verner man om 
Utfolde forskertrang:   Naturen innbyr til undring og nysgjerrighet 
Lære å tenke kritisk:  Virkelighetsbaserte erfaringer innbyr til gode spørsmål 
Tenke miljøbevisst:  Vi verner det vi setter pris på og forstår viktigheten av 
Ha medansvar:    Opplevelser, kunnskap og erfaringer i naturen skaper ønske om å 

medvirke til bærekraftig utvikling 
Ha rett til medvirkning:  Friluftsliv skaper engasjement i hverdagen, organisasjonsliv og/eller 

politisk aktivitet 

Skolen skal bidra til at alle elevene utvikler naturglede
De nye læreplanene gir sterke føringer for økt bruk av naturen som læringsarena. En av 
målformuleringene stiller store forventninger om dette til den norske skolen: 

«Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og 
miljøbevissthet» (vår utheving).

For å nå dette målet krever det en skole som gjennomfører læring i friluft gjennom hele 
skoleløpet. Formuleringene i overordna del skal være overordna målene formulert i 
fagplanene. Og her beskrives en rekke mål som vi mener kun kan nås ved å bruke læring i 
friluft:

•  «Gjennom opplæringen skal elevene få kunnskap om og utvikle respekt for naturen»
•  «Ved å bruke varierte læringsarenaer skal skolen gi elevene praktiske og livsnære erfaringer 

som fremmer motivasjon og innsikt»
•  «De skal få oppleve naturen og se på den som en kilde til nytte, glede, helse og læring»
•   Skolen skal bruke «et bredt repertoar av læringsaktiviteter»
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Overordna del fokuserer videre på lek og bevegelse, noe som absolutt med fordel kan 
gjennomføres i friluft:
•   «For de yngste barna i skole er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også opplæringen 

som helhet gir lek muligheter til kreative og meningsfylt læring» 
•   «Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer 

bevegelse og mestring».

I tillegg sier læreplanen i kroppsøving at «Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke 
leik og ulike treningsformer for å utvikle eigen kropp og helse» (Mål for 10. klasse.)

Det samme må vel sies om fokuset overordna del gjør på praktiske ferdigheter:
•  «Danning skjer gjennom opplevelser og praktiske utfordringer i skolehverdagen»
•  «De dannes»….«når de tar i bruk redskaper for mestre en praktisk oppgave»
•   «Elevene skal lære å utvikle seg gjennom sansing og tenking, estetiske uttrykksformer og  

praktiske aktiviteter»

Vår påstand er at de nye læreplanene ikke kan realiseres uten planmessig og mye bruk av 
naturen som læringsarena. 

2. Friluftsmeldinga
I friluftsmeldinga (Meld.St.18 (2015-2016) Friluftsliv – Naturen som kilde til helse og 
livskvalitet) sier daværende regjering at de vil: «Oppfordre og legge til rette for at friluftsliv 
og bruk av naturen og nærmiljøet som læringsarena inngår i virksomheten til skoler og 
barnehager». Dette ønsket er en sterk anerkjennelse av viktigheten av at undervisningen også 
skjer på andre arenar enn i klasserommet. Å tilrettelegge en skolehverdag der læring i friluft 
inngår som en planmessig og integrert del av den daglige undervisningen er derfor helt i tråd 
med regjeringens ønsker.

3. Læring i friluft sikrer en helsefremmende hverdag 
Læring i friluft gir bedre mulighet for at vi i Norge skal gi våre barn et liv med god helse. Det 
tverrfaglige temar livsmestring og folkehelse understreker statens ønske om økt fokus på å 
sikre det helsefremmende perspektivet i læringsarbeidet. Ferdsel og opphold i naturen sikrer 
både fysisk aktivitet og bidrar til bedre psykisk helse. Mange opplever også bedre matlyst og 
bedre søvn. 

Naturen gir en kindereggeffekt: 
bedre læring, bedre helse 
og bedre trivsel.



6

4. Lek og daglig fysisk aktivitet
Det er faglig og tverrpolitisk enighet om at grunnskolen i større grad må bidra til at alle 
elevene får en skolehverdag med daglig fysisk aktivitet. Vi vet at læring i friluft bidrar til mer 
bevegelse og kan være medvirke til dette. Lek er likeså en aktivitet som vi vet har en rekke 
positive effekter og ikke minst kan det medvirke til litt høy puls og allsidige bevegelser.  
Videre kan lek gjennomføres både ved pulten, i klasserommet, i gymnastikksalen, i 
skolegården og ikke minst som aktiviteter i samband med læring i friluft og turer i naturen. 
Å kunne et vidt spekter av leker kan være et nyttig verktøy i læringsarbeidet. Læreren kan 
da invitere til en lek tilpasset sted, elevene og situasjonen. Lek kan benyttes som en del av 
undervisningen i alle fag og gjennomføres som et avbrekk i undervisningen (Brain Brake), 
som friminuttaktivitet eller som læringsaktivitet. 

I heftet Kroppsøving har vi derfor beskrevet nærmere 150 ulike leker og spill. Vi har plassert 
disse her da lek er et sentralt kunnskapsmål i nettopp kroppsøvingsfaget, men vi mener at lek 
kan brukes som en del av undervisningen i alle fag og i alle trinn.  

Trenger du tips til nye leker og spill selv om du ikke underviser i kroppsøving, så vil vi anbefale 
at dere tar en titt i vårt hefte med tips og ideer i Kroppsøving. 
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II. Metode
Hvor skjer læring best? Læring er en komplisert prosess. Hvordan læring skjer varierer fra 
elev til elev. Variert undervisning med ulike innfallsvinkler til nytt stoff er en metode som 
lærere benytter for nettopp å gi alle elevene best mulig grunnlag for god læring. Det meste 
av undervisningen har frem til nå skjedd inne i klasserommet. Jo høyere klassetrinn dess 
mindre blir andre læringsarenaer benyttet. Nye læreplaner oppfordrer norske lærere til å 
endre denne praksisen. For alle trinn gjelder at skolen/læreren «…kan velge om elevene 
lærer best ute eller inne i klasserommet.»

I alle fag og på alle klassetrinn finnes det tema og fagområder som åpenbart kan flyttes ut av 
klasserommet og gjennomføres i friluft. 

Pedagoger har gitt det å bruke naturen som læringsarena ulike navn: uteskole, pedagogisk 
sted, fenomenbasert læring, klasserommet utenfor, det utvida klasserommet, stedsbasert 
læring eller læring i friluft.  Disse tilnærmingsmåtene utelukker ikke hverandre, men kan 
ses som supplerende tilnærminger til en helhetlig tilnærming til bruk av naturen som 
læringsarena.

Friluftsrådenes landsforbund har valgt å bruke begrepet «læring i friluft» om den 
undervisningen som skjer ute.  Navnet skjemmer ingen, men vi har erfart at hvordan naturen 
brukes som læringsarena er mer avgjørende for om vi når læreplanmålene enn hva vi kaller 
dette. Vi vil her skissere tre måter å gjennomføre bruken av naturen som læringsarena.

1. Timeplanfesta læring i friluft-aktiviteter
Mange kaller dette uteskole. Dette har innarbeidet seg som en fast del av skolehverdagen 
ved mange skoler, men da særlig i de første skoleårene. 

Professor Arne Nikolaisen Jordet sier dette om uteskole:

«Jeg har tidligere presentert en definisjon på uteskole som er mye referert i faglitteraturen 
(Jordet 1998:24). I lys av senere års forskning (Jordet 2002, 2003, 2007, Rickinson et al 2004, 
Mygind 2005a) er tiden moden for å endre forståelsen av dette begrepet noe:

Uteskole er en måte å arbeide med skolens innhold på hvor man flytter deler av 
skolehverdagen ut i nærmiljø og lokalsamfunn. Uteskole innebærer derfor systematisk og 
målrettet aktivitet utenfor klasserommet.

Uteskole gir elevene anledning til å bruke kropp og sanser i læreprosessen og til å samarbeide 
med andre slik at de får personlige og konkrete erfaringer i møte med virkeligheten. Uteskole 
gir rom for faglige aktiviteter, opplevelser, nysgjerrig søken, fantasi og kreativitet, fysisk 
aktivitet, sosialt samvær og lek. I uteskole går kroppslig aktivitet, sosial samhandling og læring 
hånd i hånd.

Uteskole er kontekstbasert læring, det vil si at elevene lærer om virkeligheten i virkeligheten. 
Skolens omgivelser brukes dermed både som kunnskapskilde og som læringsarena: Elevene 
lærer om naturen i naturen, om samfunnet i samfunnet og om nærmiljøet i nærmiljøet. 
Uteskole legger til rette for opplevelses-, erfaringsbaserte og handlingsrettede arbeidsmåter 
som gir muligheter for faglig fordypning i alle fag. Uteskole er dermed et viktig element i en 
utdanning for bærekraftig utvikling.
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Uteskole og klasseromsundervisning henger nøye sammen: Det handler om å aktivisere alle 
skolefagene i en integrert undervisning hvor praktiske, teoretiske og estetiske tilnærminger 
til kunnskap og læring utfyller hverandre. Mangfoldet i bruk av «uteklasserom» gir 
samtidig muligheter for å iscenesette opplæringen i de ulike fag på helt andre måter enn i 
«inneklasserommet». Uteskole bidrar dermed til en mer variert opplæring. Dette legger et 
godt grunnlag for tilpasset opplæring.

Dette må ikke forstås som en «definisjon» i vanlig forstand, som et forsøk på å etablere en 
autoritativ og endelig fastsettelse av hva uteskole «er», med sikte på å avslutte en videre 
diskusjon. Beskrivelsen må mer oppfattes som et forsøk på å ramme inn begrepet og legge et 
grunnlag for videre diskusjoner om dette begrepets innhold og ikke minst relevans i skolens 
opplæring. For det finnes ikke bare én måte å gjennomføre denne type opplæring på, men 
mange. Og aktivitetene kan knyttes til alle skolens fag. På samme måte som elever og lærere 
bruker mange undervisnings- og arbeidsmåter i klasserommet, åpner også uteskole for et 
stort mangfold av undervisnings- og arbeidsmåter. Uteskole er altså ingen metode eller 
arbeidsmåte i snever forstand. Uteskole må derfor forstås mer som et utdanningsfilosofisk 
enn et utdanningsmetodisk begrep (Jordet, i prod.).»

Illustrasjon Kunst og håndverk side 17 
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2. Praktiske aktiviteter i friluft 
Elevene får her lov å gjennomføre praktiske oppgaver som gjennomføres i friluft. Tidsbruken 
på aktivitetene kan variere. Likeså om aktiviteten er timeplanfeste som en fast tidsbruk 
hver uke. Målet med aktivitetene eller prosjektet er i utgangspunkt å gi elevene erfaringer, 
kunnskaper og opplevelser. Dette danner grunnlag for læringsaktiviteter i ulike fag både inne 
i klasserommet etterpå og inne i klasserommet før aktiviteten gjennomføres. Læringsmål 
og oppgaver knyttes til de erfaringene elevene har fått. Dette enten knyttet til de enkelte 
fag eller som tverrfaglige oppgaver og læringsprosjekt. Gjennom slike praktiske aktiviteter 
er et sentralt mål å skape engasjement for læring og ikke minst å sikre at alle elevene får en 
erfarings- og begrepsbakgrunn som grunnlag for teoretisk læring. 

Her er noen eksempler på aktiviteter elevene kan gjøre:
•  Vedhogst 
•  Vi lager fuglekasser 
•  Sanking av bær, sopp, urter og skjell 
•  Plantefarging 
•  Sykkeltur 
•  Treplanting 
•  Fisketur langs vann eller fra båt 
•  Vi lager tjæremile 
•  Plukke søppel i naturen 
•  Vi stikker og legger torv til tørk 
•  Bygge gapahuk, 
•  Mat på bål 
•  Lage bekkekvern 
•  Fugletitte-tur 
•  Delta på elgjakt, slakting, gårdsarbeid 
•  Neverløyping og bruke av never 
•  Mørketur med hodelykt 
•  Orienteringsdag 
•  Skitur
•  Vi leter dyrespor 
•  Akedag 
•  LandArt 
•  Snøbyggerdag 
•  Vikingedag med kokegrop med mer 
•  Vi lager seljefløyte 
•  Fotosafari

Illustrasjon Kunst og håndverk side 5
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3. Stedsbasert læring 
Ved å bruke stedsbasert læring som metode er det nettopp vurderingen av hvilket 
læringssted som gir alle elevene best læring som settes i fokus. I tillegg til de tre didaktiske 
dimensjonene HVA – HVORFOR – HVORDAN, stiller vi også spørsmålet HVOR i forbindelse 
med undervisningsplanleggingen.

Registrer læringssteder rundt egen skole
Rundt ethvert skolebygg finnes det mange spennende læringssteder å velge mellom. Vi 
finner bygg med ulike former, konstruksjoner og historier. Vi finner natur i alle slags former 
– både flora og fauna. Vi finner nyere infrastruktur og vi finner jordens eldgamle geologiske 
historie. Ofte finner vi også noe å høste. Men, skal læreren kunne ta denne muligheten 
i bruk, må han/hun også ha god kunnskap om hvilke muligheter det er å velge mellom.  
Denne lokalkunnskapen, kombinert med kunnskap om egne elever og fagstoffet som skal 
læres, danner grunnlaget for valg av læringssted. En skole som vil stimulere lærerne til bruk 
av stedsbasert læring som metode, bør ha samlet kunnskapen om læringsstedene rundt 
skolen, slik at denne er lett tilgjengelig for gamle og nye lærere. Slik kunnskap kan skolen 
samle og kartfeste enten på papir eller i digital form. Friluftsrådenes Landsforbund har eget 
redskap for digital bruk på www.stedsbasertlæring.no Husk at de viktigste læringsstedene 
er de som ligger nært skolebygget. Dette er steder en lærer daglig kan bruke. Tid brukes ikke 
til transport og det er helt kostnadsfritt. Valgt læringssted bør likevel gi elevene merverdi i 
læringsarbeidet. Stedet må motivere elevene til økt engasjement, gi mulighet for å la elevene 
bruke flest mulig sanser, muligheter for praktiske aktiviteter og opplevelser. 

Skolene bør ha planer for bruk av disse stedene som sikrer læringsaktiviteter for 
elevene, uavhengig av hvilken lærer de har. Valgte læringssteder knyttes til et eller flere 
kompetansemål relatert til valgt trinn. 

For- og etterarbeid 
I stedsbasert læring har vi særlig fokus på sammenhengen mellom aktiviteten i 
klasserommet og aktiviteten på læringsstedet. Vi ser læringsaktiviteten i tre faser:

3.1 Forarbeid i klasserommet 
Før elevene besøker valgt læringssted viser både erfaring og forskning ( Jordet:Klasserommet 
utenfor, 2008) at det er viktig at elevene blir forberedt på læringsaktiviteten som skal skje ute. 
Denne forberedelsen knytter seg til særlig følgende tre områder:
 a)  Gjøre elevene klar over det faglige målet med aktiviteten(kompetansemål) og å 

gjøre elevene bevisste på sine egne forkunnskaper om tema. 
 b)  Søke å vekke elevens nysgjerrighet om læringsstedet og engasjement for læring.
 c)  Gjennomgå hvordan turen til stedet skal foregå, aktivitetene på stedet og reglene 

for turen.

3.2 Læring i friluft 
Det sentrale i stedsbasert læring er at elevene skal besøke et sted for å kunne få bedre 
læring. Elevene bør derfor gjennomføre et bredt spekter av aktiviteter og/eller løse konkrete 
oppgaver når de besøker stedet. Oppgaver som sikrer bruk av alle sansene gir et bredt tilfang 
av erfaringer elevene så kan bruke som grunnlag for egen undring og senere læring. I de 
mange heftene som Friluftsrådenes Landsforbund har produsert finner dere ideer til nettopp 
slike aktiviteter.
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3.3 Etterarbeid
Erfaringene elevene har gjort gjennom aktivitetene ved læringsstedet danner utgangspunkt 
for læringsaktiviteter i klasserommet. Gjennom å bruke grunnleggende ferdigheter må det 
tilrettelegges for at elevene kan søke ny kunnskap, løse oppgaver og gjerne formidle egne 
opplevelser og kunnskap til andre. 

Alle tre fasene bør gjennomføres skal god læring skje, men tiden som brukes i hver fase 
varierer selvsagt avhengig av elevene, tema, stedet og kanskje av og til også været.

I våre 7 hefter med undervisningsideer har vi beskrevet ideer til aktiviteter i disse tre fasene.

Illustrasjon Kunst og håndverk side 8
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III. Praktiske tips
1. Friluftsferdigheter
Lærernes og elevenes friluftsferdigheter og friluftserfaring er rammefaktorer for valg 
av både læringssted og læringsaktivitet.  Hvis lærerne og elevene har et spekter av 
friluftsferdigheter blir det lettere å bruke naturen som læringsarena. Ferdigheter i – og 
erfaring med friluftsliv er ofte en forutsetning for at elevene skal få gode naturopplevelser 
og ikke minst oppnå god læring i møte med naturen.  Skolen kan i dag ikke forutsette at 
alle elevene har disse ferdighetene, og bør derfor som en del av sitt læringsarbeid sikre 
at alle elevene får slik kunnskap. Læreplanen i kroppsøvingsfaget har formulert en rekke 
kompetansemål knyttet til friluftsliv. Vi mener derfor at en god opplæring i dette faget gir et 
godt grunnlag for læring i friluft i andre fag. 

Vi har gode erfaringer med at skolene diskuterer og blir enige om noen friluftsferdigheter 
de mener elevene skal beherske på ulike trinn. Formidles dette til foreldrene har vi erfaring 
med at disse aktivt bidrar til at elevene både får erfaring med å være ute og å tilegne seg de 
ønskede friluftsferdighetene. Det kan være en ide at skolen utarbeider en plan på hvordan 
alle elvene skal kunne få disse ferdighetene uavhengig av hvem eleven har som lærer.

Lærernes egne friluftserfaringer og friluftsferdigheter påvirker hvor mye og hvordan elevene 
får mulighet til læring i friluft. Det er derfor viktig at skolens ledelse også vurderer dette i 
samband med sammensetning av ulike undervisningsteam. 

Å bevege seg i naturen gir garantert møte med opplevelser og fenomener som også læreren 
ikke umiddelbart har svar på. Som lærer er det derfor viktig å tåle å ikke vite, men i stedet 
bruke dette som en mulighet til læring sammen med elevene.

Illustrasjon Kroppsøving side 52



13

2. Læring i friluft kan tilpasses alle
 «Opplæringa skal tilpasses evnene og foresetnadene hjå den enkelte eleven» står det i 
opplæringsloven § 1-3. Tilpasset opplæring gjelder alle elever, og skal i størst mulig grad 
skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet. 
Naturen kan for mange elever være den beste arena for læring. Dessverre er det mange 
lærere som vegrer seg for å undervise ute fordi de ikke har erfaring med å ha undervisning 
i naturen for elever med funksjonsnedsettelser. Fysisk aktivitet og naturopplevelser er ikke 
mindre viktig for denne gruppen – heller tvert om. Derfor er det viktig at alle elever får 
samme mulighet til å bruke uteklasserommet, og at manglende kompetanse eller erfaring 
hos læreren ikke skal begrense hele klassen eller enkeltelever, men heller være en styrke i 
holdningsarbeidet og samhandling. Læring i friluft der elever med funksjonsnedsettelse er 
med må sees på som en ressurs i opplæringen av det hele mennesket, der LIKEVERD er et 
viktig stikkord. Daglig møter disse elevene på nederlag der de ikke strekker til eller blir utelatt 
fordi de er annerledes eller samfunnet begrenser deres mulighet til deltakelse. 

Å tilpasse opplæringen betyr å tilrettelegge slik at alle får best mulig utbytte av 
opplæringen, og tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. Ofte tenker vi på alle 
begrensningene når vi skal planlegge for læring i friluft – uavhengig om vi har en elev med 
funksjonsnedsettelse eller ei. Vi må bli flinkere til å tenke MULIGHETER og MESTRING, der 
enkle grep ofte er det som skal til for at alle elevene er delaktige i undervisningen og kan 
bidra med sine evner og forutsetninger:

•  Skal elevene lære kart og kompass kan veivalgene og postene plasseres slik at også en  
   rullestolbruker kan komme fram.
•  Læringsstedet eller samlingsplassen velges slik at alle kan komme fram. 
•  I stafetter må oppgavene og etappen tilpasses elevens funksjonsnivå slik at alle kan bidra 

like mye som de andre på laget.
•  Oppgaver og mestringsutfordringer må tilpasses den enkelte elev.

Det viktigste for læreren er å tenke: 
- Hva ønsker jeg at elevene skal lære i denne timen?
-  Hvordan kan jeg legge opp undervisningen slik at alle kan delta på lik linje med de andre? 

(og dette må selvsagt også gjelde rullestolbrukere.)
- Hvilke ressurser/ hjelpemidler må jeg ha for å få en fullgod uteundervisning? 

Med god planlegging øker sjansen for at undervisningen blir vellykket for alle. 

Illustrasjon Kunst og håndverk side 17
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3. Rett til ferdsel på visse vilkår
Allemannsretten gir alle rett til ferdsel, opphold og høsting i naturen uavhengig av hvem som 
er grunneier. Denne eldgamle retten, som nå framgår av Friluftsloven, er grunnlaget for at 
skoler kan ta elevene ut uten å innhente tillatelse fra grunneier. Allemannsretten gjelder også 
for grupper og organisert aktivitet. Allemannsretten forutsetter imidlertid at ferdsel, opphold 
og høsting skjer hensynsfullt. Det innebærer at en tar hensyn til naturen og ikke skader den, 
tar hensyn til grunneier og næringsutøvelse og tar hensyn til andre brukere i området. Hva 
dette innebærer i praksis, må en vurdere i hvert enkelt tilfelle. En kommer langt med sunn 
fornuft.

Allemannsretten gjelder i utmark hele året. Med utmark menes skog, hei, myr og fjell – 
alle naturområder som ikke er dyrka. I innmark, dyrka mark, gjelder allemannsretten bare 
når marka er snødekt eller frossen i perioden 15. oktober – 30. april. Allemannsretten 
omfatter heller ikke gårdstun, hager og hustomter, eller industriområder o.l. Det er presisert 
i Friluftsloven at en kan gå på sti eller vei gjennom innmark for å komme til utmark. For 
områder verna etter Naturmangfoldloven, særlig naturreservat, kan det være egne regler 
om ferdsel. Sjekk med kommunen hvis det er aktuelt å bruke slike områder. Selv om en ikke 
trenger tillatelse fra grunneier til å bruke et område, kan det være lurt å informere grunneier 
dersom en bruker et område mye. Det gir godt grunnlag for samarbeid. Vi anbefaler at en 
lærer elevene om allemannsretten som en del av læringsaktiviteten i naturen.

All tilrettelegging krever grunneiertillatelse
Allemannsretten gir ingen rett til å gjøre fysiske tiltak i terrenget. Dersom en skal kviste 
og rydde en sti, fjerne vegetasjon for å tilrettelegge raste- eller lekeområde, sette opp 
gapahuk eller andre liknende tiltak, må en innhente tillatelse fra grunneier. Det kan være 
hensiktsmessig for begge parter at denne er skriftlig. Mindre tiltak som åpenbart ikke er 
negative for grunneiers interesser, som å sette opp fuglekasser, er det innarbeida praksis for 
at en ikke trenger tillatelse til.

I utgangspunktet vil de aller fleste grunneiere være positive til at skolene og andre bruker 
området deres, og gi tillatelse til enkle tiltak. Det er også tatt inn i bestemmelsene for 
skogsertifisering, som skogeier er avhengig av for å omsette tømmer at: «Skogeier skal innen 
rammene av rimelig næringsutnytting og privatlivets fred bidra til hensiktsmessige løsninger 
for anlegging av stier, skiløyper, rasteplasser o.l. og for uteområder for barnehager, skoler og 
skolefritidsordninger, og gi tillatelse til slike når det ikke er i strid med viktige næringsmessige 
eller økologiske hensyn. Dette endrer ikke rettighetsforholdene etter friluftsloven.»

Dersom det er aktuelt å etablere bålplass, må tillatelse innhentes fra brannvesenet. 
Utenom godkjente bålplasser er det generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. 
Men sunn fornuft må alltid brukes slik at en ikke tenner bål når det er tørt og brannfare i 
dette tidsrommet heller. På den andre sida kan det også være snø eller så fuktig i marka 
i bålforbudstida, at en vil få tillatelse til å tenne bål om en henvender seg til brannvesen.  
Det er likevel tillatt å gjøre opp ild i perioden 15.april til 15.september når «det er åpenbart at 
brann ikke kan oppstå.» (Forskrift om brannforebygging § 3c)

Illustrasjon Kunst og håndverk side 5
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4. Ikke begrens den fysiske aktiviteten. 
Samfunnet vårt har de siste tiårene blitt tilrettelagt for inaktivitet; rulletrapper, heiser, 
elektriske garasjeporter og dører, motoriserte gressklippere og snøfresere og vi kjører 
bil i stedet for å gå og sykle i nærmiljøet. Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli en av de 
største utfordringene for folkehelsen. Vi må ikke bidra til den utviklingen, men være med 
på å snu trenden. Vi må la elevene få utfolde seg i et variert, utfordrende fysisk miljø. I et 
slikt miljø kan de selv finne utfordringer som er akkurat passe. Elevene trenger å oppleve 
skummelartige situasjoner; det er slik de erfarer hva som er farlig og hvordan de skal 
komme seg ut av vanskelige situasjoner. Et risikofritt lekemiljø blir derfor en farlig illusjon, 
der elevene verken motorisk, fysisk eller psykisk lærer å håndtere farer og utfordringer. Et 
utfordrende leke- og læringsmiljø er en forutsetning for normal bevegelsesutvikling, sanse 
motorisk utvikling og hjerneutvikling.

Hva er farlig?
Det er imidlertid viktig å skille mellom objektive og subjektive farer. Med objektive farer 
menes den reelle risikoen. Utstyr og konstruksjoner må følge sikkerhetskravene. Tau, bolter 
og andre festeanordninger må holde. Elevene må sikres mot ytre farer som f.eks. trafikk, 
dypt vann, høye fall og klemfarer. Med subjektive farer menes den opplevde, følte risikoen, 
elevens egne vurderinger av de situasjonene som de kommer opp i leken. Elevene trenger 
derfor utfordrende leke- og læringsmiljøer der de selv kan bestemme hvor høyt de skal 
klatre, hvor stor fart de skal ta, og finne sitt grenseland for å utvikle seg. Slik vil de selv erfare 
hva som er farlig og på sikt selv kunne vurdere hva som er objektive farer.

Farevurdering
Å ta sikkerhet på alvor innebærer både å forebygge alvorlige ulykker og unngå at kravet 
til sikkerhet blir et unødvendig hinder for utfordringer og fysisk aktivitet. Når vi skal 
gjennomføre aktiviteter eller tilrettelegginger på en naturlekeplass, må vi på forhånd ha 
vurdert hva som utgjør risikoene. Dette kan gjøres gjennom en farevurdering. En enkel måte 
å gå fram på er å bryte aktiviteten ned til ulike enheter i løpet av dagen og så spørre seg: Hva 
kan gå galt? Hva er konsekvensen dersom det går galt? Hva kan vi gjøre for at det ikke skal gå 
galt? Hva gjør vi dersom ulykken inntreffer? De fleste skolene har gode rutiner for nettopp 
dette og som ansatt ved skolen må du kjenne til og etterleve dette i hverdagen.
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Førstehjelp
Det vil garantert skje ulykker når vi er sammen med elever i naturen. Noen er mindre alvorlige 
som skrubbsår, et lite kutt i fingeren som blør, et fall fra en stein som gir vondt i foten og 
kanskje også en støvel som blir full av vann eller kalde fingre. Noen kan være mer alvorlige 
og trenge medisinsk førstehjelp: En fot kan brekke, et barn kan få allergiske reaksjoner 
eller miste bevisstheten etter et fall. Det er derfor krav om at de voksne i skolen kan 
grunnleggende førstehjelp. I tillegg må man alltid ha med seg nødvendig førstehjelpsutstyr 
når man har med elever på tur.

5. Interkommunale friluftsråd kan bidra til mer og bedre læring i friluft
Friluftsrådenes Landsforbund er samarbeids- og serviceorgan for interkommunale friluftsråd. 
De 28 interkommunale friluftsrådene i Norge har totalt 235 medlemskommuner. De ulike 
friluftsrådene har ulik kompetanse, men felles er at de alle på en eller annen måte bidrar til 
å gjøre det lettere for skoler å drive læring i friluft. Dette gjør de på en eller flere av følgende 
måter:

•  Tilrettelegging og drift av friluftsområder
 •   mange av områdene er tilrettelagt med turstier, samlingsplasser, husvære og 

toalett
 •   mange av områdene er tilrettelagt for rullestolbrukere
 •   alle områdene er gratis å bruke  

•  Utstyr
 *mange friluftsrådene har utstyr som skoler kan leie
 *mye av utstyret kan skolene leie gratis  

•  Aktiviteter
 •   mange friluftsråd arrangerer aktiviteter som også kan brukes i samband med 

læring i friluft
 •   de fleste friluftsrådene tilbyr et digitalt turregistreringsprogram 
 •   mange friluftsråd tilbyr Friluftsskoler i skoleferiene. Dette er tilbud som gir 

deltakerne et godt grunnlag for læring i friluft i skoleåret.

•  Kurs
 •  mange friluftsråd tilbyr kurs i ulike friluftsaktiviteter og læring i friluft
 •  kursene kan være rettet mot lærerne eller mot elever

•  Lærende nettverk
 •  et stort antall friluftsråd tilbyr skolene å delta i et lærende nettverk

•  Informasjon og veiledning
 •  alle friluftsrådene har stor kunnskap om friluftsmulighetene i egen region.

Ta kontakt med ditt nærmeste friluftsråd for mer informasjon
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6. Noen referanser
•  Opplæringsloven
•  Læreplanverket – Kunnskapsløftet 2020
•  Lov om friluftslivet (friluftsloven)
•  Forskrift om brannforebygging (2020)
•  Arne Nikolaisen Jordet. Klasserommet utenfor (2008)
•  www.stedsbasertlæring.
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7. 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
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Naturen som læringsarena
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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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