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Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ga i 2000 ut idépermen «Læring i friluft» for 1.-7. trinn med bidrag 
fra Oslo og Omland Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Salten Friluftsråd. I 
2002 fulgte tilsvarende idéperm for ungdomstrinnet. Idépermene har seinere blitt revidert og flere 
friluftsråd har bidratt med innledende stoff og undervisningsopplegg; Dalane Friluftsråd, Sunnmøre 
Friluftsråd, Trondheimsregionens Friluftsråd, Polarsirkelen Friluftsråd og Midtre Hålogaland Friluftsråd.

Vi gir nå ut et revidert opplegg der ideer og undervisningsopplegg er sortert i hefter for hvert fag. 
Alle undervisningsopplegg er gjennomgått og relatert til kompetansemål i gjeldende læreplan. Videre 
er det utarbeida nye illustrasjoner av Mari Watn. I FL starta Lise-Berith Lian revisjonsarbeidet, mens 
Astrid Berger Høj har gjennomført hoveddelen av arbeidet. Tina Bringslimark og Marianne Sanderud 
har bidratt til sluttføringen av prosjektet. Vi takker Miljødirektoratet for økonomisk støtte, samt alle  
friluftsråd som har bidratt med sin kompetanse i revisjonsarbeidet.

Vi gir nå ut hefter for følgende fag:
- Kroppsøving
- Mat og helse
- Kunst og håndverk
- Matematikk
- Norsk
- Naturfag
- Samfunnsfag

Alle heftene har en generell innledning tilpasset innholdet. Heftene for Kroppsøving og Naturfag har 
derfor en noe fyldigere innledning enn de andre heftene. Heftene kan bestilles enkeltvis eller samlet 
på FL sin hjemmeside: friluftsrad.no. På samme nettside kan du også laste ned heftene eller deler av 
disse fritt til eget bruk. 

Det er vårt håp at heftene skal være nyttige verktøy i arbeidet for mer og bedre uteundervisning 
i skolen. Forslagene kan brukes direkte, men vi håper mange dyktige lærere også vil lage sine 
tilpasninger og få inspirasjon til å utvikle egne undervisningsopplegg.

FL engasjerer seg sterkt i arbeidet med bruk av naturen som læringsarena fordi mange av 
friluftsrådenes medlemskommuner etterspør hjelp i dette arbeidet. Vi har fire hovedbegrunnelser for 
bruk av naturen som læringsarena:

- Bedre og mer virkelighetsnær læring
- Fysisk aktivitet
- Naturopplevelser og miljøbevissthet
- Sosialt miljø 

Ved behandling av Stortingsmelding om friluftsliv i 2016 ga Stortinget tilslutning til at det skal være 
et nasjonalt mål at naturen i større grad brukes som læringsarena og aktivitetsområde for barn og 
unge. Høsten 2017 vedtok Stortinget at en ønsker en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst 
én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. FL håper disse ideheftene vil bidra til god 
implementering av økt bruk av naturen som læringsarena, samt 1 time fysisk aktivitet i skolen der 
friluftsrådene kan bistå skoler i medlemskommunene med råd om velegna naturområder for læring, 
låne ut utstyr, bidra med gjennomføring av uteskoleopplegg og tilby kurs for lærere.

Friluftsrådenes Landsforbund
Sandvika april 2018
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Hvorfor bruke naturen som læringsarena
1. september 2017 ble det vedtatt nye verdier og prinsipper for grunnopplæringen i grunnskolene og 
videregående skoler i Norge.

Opplæringslovens formålsparagraf (§ 1-1) har formulert følgende som mål for hva skolene i Norge skal 
søke å 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».

Vår erfaring har vist at en god måte å nå disse målene på, er å bruke naturen som arena for læring. Å ta i 
bruk uterommet som læringsarena kan gi mange positive ringvirkninger:

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:   Grunnleggende friluftsferdighetergir god kompetanse for livsmestering

Delta i arbeid:   Utearbeid har lett 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

Læreplanen gir føringer for økt bruk av naturen som læringsarena

Den overordnede delen i læreplanen er delt i tre. Her er syv formuleringer fra de tre delene som 
fremmer vårt syn på bruk av naturen som læringsarena:

1. Opplæringens verdigrunnlag

• «viktigheten av å bruke varierte læringsarenaer som kan gi elevene praktiske og livsnære erfaringer 
som fremmer motivasjon og innsikt»

• «for de yngste barna i skole er lek nødvendig for trivsel og utvikling, men også i opplæringen som 
helhet gir lek muligheter til kreativ og meningsfylt læring» 

• «de (elevene) skal få oppleve naturen og se den som en kilde til nytte, glede, helse og læring»
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2.    Prinsipper for læring, utvikling og danning

• «Elevene dannes i møte med andre og gjennom fysisk og estetisk utfoldelse som fremmer 
bevegelsesglede og mestring»

• «Skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring»

• «Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema»

3.    Prinsipper for skolens praksis

• «ved å bruke varierte læringsarenaer kan skolen gi eleven praktiske og livsnære erfaringer som 
fremmer motivasjon og innsikt»

• «for å skape motivasjon og læringsglede i undervisningen trengs et bredt repertoar av      
læringsaktiviteter og -ressurser innenfor forutsigbare rammer»

Alle elevene bør lære grunnleggende friluftsferdigheter

Å lære seg grunnleggende friluftsferdigheter gjør det lettere å bruke naturen som læringsarena. 
Ansatte i friluftsrådene og lærere erfarer daglig at mange elever mangler dette. Grunnleggende 
kunnskap i friluftsliv er ofte en forutsetning for at elvene 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. 

Dette fordi:

- det er grunnlaget for gode og positive opplevelser i naturen

- det er grunnlaget for å bruke naturen som en foretrukket læringsarena

- det er grunnlaget for å skape miljøbevissthet 

- det er grunnlaget for å bruke naturen på fritid for helse og trivsel

Hva som er forventede grunnleggende friluftsferdigheter varierer fra sted til sted, men i Norge 
handler dette de fleste steder om følgende:

- å kunne gå og føle seg trygg på tur i naturen

- å kunne høste og beherske utstyr for høsting

- å tenne et bål og lage mat på bål

- å bruke småredskap som kniv, øks og sag

- å vurdere egen sikkerhet i møte med ulike naturmiljø

- å sette opp og overnatte i et telt 

- å vurdere værforhold og nødvendig bekledning

- å kunne pakke en sekk

- å kunne gå på ski (og kanskje skøyter)

- å kunne bruke kart og kompass

- å kunne ro og padle
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Naturen som læringsarena sikrer en helsefremmende hverdag

Formålet med at samtlige barn i Norge skal gå 13 år på skole er at de skal greie seg selv i livet, bidra 
i samfunnet og ha gode liv (§ 1-1). Dette forutsetter at alle våre barn og unge dannes til en hverdag 
som bidrar til en god fysisk og psykisk helse. Dette bør være en hverdag med:

- daglig fysisk aktivitet og korte perioder med høy puls

- en tur i naturen hver dag 

- sosial samhandling, latter og glede

- utfordringer og mestring 

- et godt kosthold og god søvn

Økt bruk av naturen som klasserom og læringsarena gir økt mulighet for at vi i Norge skal gi våre 
barn et liv med god helse. Det tverrfaglige tema livsmestring og folkehelse, samt innføringen 
av 60 minutter daglig fysisk aktivitet understreker statens ønske om økt fokus på å sikre det 
helsefremmende perspektivet i læringsarbeidet. Vi anbefaler derfor å bruke læring i friluft og 
stedsbasert læring som metode i skolehverdagen. 

Hvorfor bruke naturen som læringsarena



Salten Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund

Minst 1 time fysisk aktivitet
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Fysisk inaktivitet kan bli framtidas store helseproblem. Regelmessig fysisk aktivitet blant barn og unge 
er nødvendig for normal vekst og utvikling.  Helsemyndighetene anbefaler at alle barn har minst en 
time fysisk aktivitet hver dag. Grunnskolen er en viktig arena for fysisk aktivitet fordi: 

- alle barn går i grunnskolen, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger
- grunnskolen omfatter 10 000 timer gjennom 10 følsomme barne- og ungdomsår
- grunnskolen har som mål å fremme gode helsevaner for hele livet 

Stortinget vedtok høsten 2017: «Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning 
som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.» 
Det arbeides med hvordan vedtaket skal følges opp i praksis. En åpenbar del av oppfølgingen vil 
være å ta naturen mer i bruk som læringsarena. Det vil også være i samsvar med Stortingsmeldinga 
om friluftsliv der ett av to nasjonale mål er: «Naturen skal i større grad brukes som læringsarena og 
aktivitetsområde for barn og unge.» Ved bruk av naturen som læringsarena blir fysisk aktivitet en del 
av skolehverdagen. Gjennom alle ideene til oppgaver og aktiviteter relatert til kompetansemål, fag 
og trinn i dette heftet, gir vi skolen gode eksempler på og opplegg for integrering av fysisk aktivitet i 
fag. Vi mener det må være en hovedstrategi når alle elever på 1.-10. trinn skal ha minst en time fysisk 
aktivitet hver dag innenfor dagens timetall.

Muligheter i organisert læringstid

Selv om ikke fysisk aktivitet er målet, så kan fysisk aktivitet inngå i gode metodevalg i alle fag, 
noen oftere enn andre. Å være aktiv, gjerne bli litt svett, står ikke i motsetning til å lære. Tvert 
imot: ved fysisk aktivitet øker også energistrømmene i hjernen, energistrømmer som kan fremme 
selve læringsprosessen. Virkelighetsnær læring i utemiljøet ved fysisk aktivitet, kan både være 
et motivasjonstiltak, et konkretiseringsstiltak der en utnytter elevenes ulike læringsstrategier 
og et metodevalg som fremmer fysisk fostring. Uteaktivitet handler også om å se muligheter og 
sammenhenger på tvers av fag og ulike deler av læreplanen. Opphold og aktivitet i landskap som 
oppleves vakre, kan i tillegg fremme psykisk helse. 

Muligheter i egenorganisert tid

Skoletid er mer enn undervisningstid. Om lag en firedel av elevenes oppholdstid i grunnskolen er 
egenorganisert tid, dvs. opphold mellom undervisningsøkter, det vi ofte kaller friminuttid. Totalt 
utgjør egenorganisert tid i grunnskolen om lag 60 minutter hver dag, eller drøye 2 000 klokketimer 
gjennom hele grunnskoleløpet. Det «faget» elevene har mest av i skolen heter verken norsk, 
matematikk eller naturfag, men «egenorganisert tid» eller friminutt.
Friminutt er en upåakta ressurs. I trange luftegårder uten voksne tilretteleggere, blir bildet lett 
ballspill for noen og inaktivitet for mange. Med en bevisst holdning til fysisk tilrettelegging og 
aktivisering, kan skolens uteanlegg fungere som et aktivitetsanlegg for alle elevene og friminuttene 
kan utgjøre svært mange timer fysisk aktivitet. Tilrettelegging som fremmer aktivitet for alle 
forebygger også mobbing. 

Uteaktivitet for alle gjennom hele året

Det er viktig at fysisk aktivitet ikke bare er et tilbud, men et naturlig valg som over tid fremmer 
lystbetont aktivitet hos alle. Det er særlig viktig å nå de som i utgangspunktet er minst aktive. 
Uteaktivitet hele året er nødvendig for å skape positive holdninger til ulikt vær og ulike årstider som 
en ressurs.    



Stedsbasert læring 
- en metode for bruk av andre læringssteder enn klasserommet
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Hvor skjer læring best?

Læring er en komplisert prosess. Hvordan læring skjer varierer fra elev til elev. Variert undervisning 
- og 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 all undervisning skjer i klasserommet, og jo høyere 
klassetrinn dess mindre benyttes andre læringsarenaer. I alle fag og på alle klassetrinn finnes det 
tema og fagområder som åpenbart kan flyttes ut av klasserommet. 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, så stiller vi også 
spørsmålet hvor i forbindelse med undervisningsplanleggingen.

Registrer læringssteder rundt egen skole

Rundt ethvert skolebygg finnes det 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 gjøre dette valget, 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 
enten på papir eller i digital form. Friluftsrådenes Landsforbund har eget redskap for digital bruk via 
sin hjemmeside: friluftsrad.no

Læringsstedene består av tre kategorier

1. Klart definerte læringssteder                                                                                                                               
Dette er steder som elevene møter kun en eller få ganger i løpet av skoleårene. Disse stedene er 
valgt ut i fra stedets egenart og kvalitet som læringssted. Et eksempel kan være en bygning som 
har en historie som kan knyttes til et bestemt læringsmål på et gitt trinn. 

2. En arena                                                                                                                                                        
Dette er et større område som benyttes til spesielle aktiviteter. Et område der det vokser blåbær 
kan være en slik arena. 

3. Et samlingsted eller referanseområde                                                                                                             
Dette er et område skolen/trinnet benytter som utgangspunkt for aktiviteter og stedsbasert 
læring. Mange skoler har egne gapahuker og bålplasser med en slik funksjon.

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. Steder med særlige kvaliteter kan også 
forsvares å bruke selv om de ligger i sykkel- eller bussavstand fra skolen. Dette kan være spesielle 
naturfenomener, kulturminner eller innretninger som er viktige markører for lokalsamfunnet og som 
det er viktig at alle elevene får oppleve. Skolene bør ha planer for besøk av disse stedene som sikrer 
et besøk for elevene, uavhengig av hvilken lærer de har.
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En metode for tilpasset opplæring

Å bruke andre læringssteder enn klasserommet, vil gi elevene muligheten for en ny inngang til læring:

• De vil kunne bruke hele sitt sanseapparat (føle, lukte, høre og se)

• De vil få konkretisering av teoretisk kunnskap

• De vil kunne sette kunnskap inn i en kontekst

• De vil oppleve sosial læring og lettere bygge relasjoner

• De vil få fysisk aktivitet og styrke egne motoriske ferdigheter

Dette gir også virkelighetsnær læring og gode muligheter for tilpasset opplæring.

For- og etterarbeid

Det viktigste i stedsbasert læring er faktisk for- og etterarbeidet i klasserommet i forbindelse med et 
stedsbesøk. 

1. Kognitiv forberedelse der elevene blir bevisst sine forkunnskaper om tema, samt blir forberedt på 
hva som forventes av dem på læringsstedet.

2. Arbeid og godt organiserte aktiviteter på læringsstedet.

3. Etterarbeid der elevene med utgangspunkt i stedsbesøket må bruke grunnleggende ferdigheter til 
å søke ny kunnskap, formidle og løse oppgaver.

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.

Stedsbasert læring 
- en metode for bruk av andre læringssteder enn klasserommet



Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:
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Matematikk, tall og tallære

Tredje mann i vinden

Salten Friluftsråd

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 
100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar

Ingenting
Hele året

Hvor som helst

To og to går sammen og stiller seg opp spredt rundt i terrenget. Sverre og 
Odin går sammen, og Sverre stiller seg opp bak Odin. Tuva og Vemund går 
også sammen, men de blir valgt ut til å starte leken, og Tuva har lyst til å 
starte som tredje mann i vinden. Hun løper bort til f.eks Sverre og Odin, mens 
Vemund løper etter for å prøve å fange henne. Men Tuva er rask nok til å 
stille seg opp foran Odin, og da er det Sverre som står som tredjemann og 
må passe seg for Vemund. Men Sverre har fått øye på et ekorn oppe i treet, 
og reagerer litt for sent. Vemund får fatt i Sverre (som nå
blir tredje mann i vinden), og løper fort bort til et nytt par og stiller seg først. 
Bakerst står Anders, så nå må han passe seg for Sverre.

I denne leken øves ordenstallet «tredje» og ungene blir varme hvis det ikke 
er for mange par med. Hvis gruppa er stor, kan den deles opp i to.



Matematikk, tall og tallære

Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 
100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar

Salten Friluftsråd

En forholdsvis stor stein til hver deltager
Hele året

Hvor som helstSted:

Spille døving

En sirkel, døvingen, tegnes opp. I en passende avstand fra døvingen 
tegnes en blink. Blinken består av flere sirkler utenpå hverandre. Tuva står 
i døvingen og forsøker å treffe blinken med steinen sin. Treff innerst gir flest 
poeng f.eks. 100 og så 10 poeng mindre for hver ring utover. Hvis Tuva får 
blink, får hun nok et kast. Hvis hun ikke får blink, er det Vemund sin tur. Han 
prøver først å treffe døvingen fra blinken. Klarer Vemund dette, overtar han 
Tuvas poeng. Hvis ikke, begynner han på null ved å kaste fra døvingen mot 
blinken. Den som har flest poeng når alle er lei, er vinner.



Matematikk, tall og tallære

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

En rund stein til hver deltager, en pinne og en helle
Hele året

Hvor som helst med mykt underlag

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 
100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar

Skotthelle

En pinne slås ned i marka. En helle reises opp mot pinnen. Barna står et 
stykke fra pinnen og skal forsøke å treffe hella med en rund stein. Det gir 
flest poeng å bikke hella ned fra pinnen. Hvis ingen klarer dette, får den som 
kommer nærmest, flest poeng. Bli enige om poengskala med tiere før dere 
begynner. Fortsett spillet til én har nådd en bestemt poengsum. La gjerne 
deltakerne være med å sette spilleregler.



Matematikk, tall og tallære

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

16 småsteiner; helst flate, 1 større stein, pinne eller kritt til å tegne opp med
Hele året, men egner seg ikke så godt i snø

Liten flate med fast underlag

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 
100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar

Ulven

Marker eller strek opp en ring; det er «ulvehiet». Ca. 30-40 cm fra ringen 
lager vi en større ring av 16 steiner; «sauene». En større stein; «ulven», 
plasserer vi i hiet. Nå kan leken begynne:
Ulven skal ta sauene. Førstemann stiller seg i hiet og kaster ulven mot 
en etter en av sauene. De sauene som han treffer, legger han i hiet. De 
andre sauene er reddet. Man teller hvor mange sauer ulven har tatt, legger 
steinene på plass igjen, og nestemann kan kaste. Den som har flest sauer, 
har vunnet. Det må markeres skikkelig hvor sauene skal ligge, slik at det blir 
likt for alle.



Matematikk, tall og tallære

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

Materialer vi finner i naturen
Hele året

Hvor som helst

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
- doble og halvere

Addisjon og subtraksjon

Bruk steiner, kongler, skjell, pinner, blader osv. Strek opp mengderinger i 
marka, sanden, snøen. Øv addisjon og subtraksjon ved å legge til/fjerne 
gjenstander i mengderingene. Læreren kan først formulere noen oppgaver:
• Du legger først 2 kongler i mengderingen din. Så legger du 3 til i ringen. 

Hvor mange har du da?
• Kan du legge inn slik at det blir dobbelt så mange kongler i ringen?
Avanser etterhvert til tosifra tall, og kanskje kan dere samle gjenstander 
sammen, slik at det blir så mange som 100?
Etterpå kan elevene eksperimenter alene eller i små grupper.

Tips: I tillegg til f.eks. kongler kan tallkort benyttes. Legg disse inn i 
mengderingene sammen med konglene. På denne måten finner mange 
elever sammenhengen mellom tallene/regnestykkene og konglene. 
Eksempel:  2 kongler:  tallkort 2    
    tallkort +
   3 kongler:  tallkort 3
    tallkort =
Hvor mange kongler? Hvor mye blir 2 + 3 =

Man kan også kombinere ulike gjenstander (kongler, stein og pinner) og 
bestemme gjenstandens verdi. For eksempel: stein = 1, kongle = 5, pinne = 
10. Legg 2 stein, ei kongle og 2 pinner i mengderingen. Hva blir summen av 
dette?



Matematikk, tall og tallære

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

Hele året
16 steiner, kan også bruke skjell, kongler, nøtter eller lignende

Hvor som helst

Kompetansemål etter 2. årssteget: 
- utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og 
vurdere kor rimelege svara er

Nimbi

Legg ut 16 steiner slik at det danner et mønster på 4 x 4. To spillere tar én 
eller to steiner hver sin gang. Den som tar den siste steinen, har tapt. Hvis 
spilleren tar opp mer enn én stein, må disse ligge inntil hverandre på linje 
vannrett eller loddrett. Hvis plassen over, under, eller til siden er tom, kan 
spilleren bare ta opp én stein.



Matematikk, tall og tallære

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

Små papplater i forskjellige farger
Hele året

Et område med mange gjemmesteder

Kompetansemål etter 2. årssteget: 
- utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og 
vurdere kor rimelege svara er

”Plukke poeng” - addisjonslek

Papplater i forskjellige farger gjemmes på et avgrenset område. Hver farge 
har et bestemt antall poeng. Platene i de forskjellige fargene har ulikt antall. 
F. eks: Gule plater; 30 stk, = 2 poeng pr. plate. Grønne plater; 10 stk., = 10 
poeng pr. plate, osv. De platene det er lettest å finne, bør det være flest av, 
mens de platene som er minst i antall og har mest poeng, er vanskeligere å 
finne. Barna kan være i grupper slik at hver gruppe legger sammen poeng ut 
fra de papplatene de har funnet innenfor et bestemt tidsrom; f. eks. 3-5 min. 
Det er også mulig å legge sammen poeng for hvert barn.
Etterpå samles man og har hoderegning. I stedet for papplater kan vi gå på 
«naturlig poengjakt». Her brukes f. eks. brune blader, kongler, steiner og sopp 
som poeng. Det som det finnes minst av har høyest poeng. 



Matematikk, tall og tallære

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Oslofjordens Friluftsråd, Salten Friluftsråd

Små steiner e.l.
Hele året

Hvor som helst

Kompetansemål etter 4. årssteget: 
- utvikle og bruke ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og 
på papiret

Hvor mange steiner?

Solveig legger høyst 7 steiner i hånden, og spør Trym: «Hvor mange steiner 
har jeg i hånden min?» Gjetter Trym riktig, vinner han steinene. Gjetter han 
feil, må han betale like mange steiner som FORSKJELLEN mellom antallet 
han gjettet på, og det riktige antallet.
Nå er det Trym sin tur til å spørre, og Solveig gjetter at Trym har tatt 6 steiner 
over i hånda han strekker ut. Men akk! Der ble hun lurt, for svaret var 0! Trym 
sin hånd var tom! Hun må dermed betale 6 steiner tilbake til Trym. 
Slik holder spillet på til én har mistet alle sine steiner.

Øk vanskelighetsgraden med å øke antall steiner til 15. Det gjelder hele tiden 
å ha en viss oversikt over hvor mange gjenstander man selv har. Hvis Trym 
og Solveig startet med 15 hver, og Trym plutselig sitter med 25, da kan ikke 
Solveig ha mer enn 5 i hånda hun strekker ut.



Matematikk, tall og tallære

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

Pinner, steiner, skjell, nøtter eller kongler. Terning.
Hele året

Hvor som helst, men det bør være ei lita flate uten høyt gress

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle 
brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

Posisjonsspillet

Rut opp i bakken, eller merk med pinner eller tråd, tre ruter på rekke omtrent 
så store som et A4-ark eller litt større. De representerer HUNDRE-, TIER- 
og ENER-plassen. For å legge 536 trengs fem hundre, tre tiere og seks 
enere. Legg naturting i rutene. Hvis elevene har hver sine ruter, kan de 
spille om hvem som får det høyeste tallet. Kast terningen etter tur. Øynene 
på terningen bestemmer hvor mange gjenstander du har lov til å legge i 
rutene. Hvor er det lurt å plassere tallene for å få størst mulig tall? Hva er det 
største tallet vi kan få? Riktig: 666. Spill også om å få det minst mulige tallet, 
eller dere kan spille om å komme nærmest mulig et tall som en av elevene 
bestemmer? Hvis spillet skal gå over flere omganger, kan den som vinner ta 
et bevis på seieren for hver gang. Den som til slutt har vunnet flest omganger, 
er vinneren.



Matematikk, tall og algebra

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Oslofjordens Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd

Hele året
Seks 1,5 liters plastflasker med tall (evt. brøktall) på, 1-2 tennisballer, 
papplater og sprittusj

Åpen plass

Kompetansemål etter 4. årssteget: 
- beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle 
brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar

Flaskebowling

Før bowlingmatchen må de seks flaskene merkes med tall (enten 1-6,
brøker eller en blanding av positive og negative tall). Still flaskene opp i et 
trekantmønster som på tegningen. Deretter er det klart for bowling! Elevene 
stiller seg opp noen meter fra flaskene for å kaste, avstanden varierer etter 
årstrinn. Alle får to forsøk på å velte flaskene, men er man flink (og heldig) 
velter man alle i første kast! Tallene på de flaskene som har veltet etter to 
kast legges sammen, og er poengsummen man konkurrerer mot de andre 
med. Det kan godt gis ekstrapoeng for å velte alle flaskene i ett kast!

Bowlingen fungerer også fint som lagkonkurranse. Del inn i lag, og noter
poengsummen for hver deltaker på en stor papplate. Legg sammen til
slutt. (For å sjekke at ingen har jukset, kan det være lurt å kontrollregne
resultatene til hverandre! )



Matematikk, tall og algebra

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

Pinner, tau
Hele året

Nærområdet

Prosent

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, 
desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina

Gå på «jakt» etter større rutemønstre i nærmiljøet: Taksteiner, 
parkeringsplasser, brosteiner osv. Avmerk på disse og lag inndelinger; 10%, 
40%, osv.
Sjekk ut parkeringsplassen på skolen eller utenfor butikken. Hvor mange 
biler er det plass til? Hvor mange biler står der? Hvor mange prosent av 
parkeringsplassen er opptatt?

Lag hus av rutemønstre i sanden, i leira eller i snøen. Utvid veggene, bygg 
om inne i huset. Lag regnestykker underveis. Slå ditt hus sammen med et 
annet. Hvor mye hus har dere nå? Lær at en hel er 100%, selv om noen 
vegger blir flyttet.

Spill «bondesjakk» med 100 x 100 ruter. Det er ei utfordring!
De fleste av brøkoppgavene i dette kapittelet kan også benyttes for 
prosentemnet, så ta en kikk på disse!



Matematikk, tall og algebra

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

Pinner, kniver
Hele året

Ingen spesielle krav

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar

Addisjon og subtraksjon av brøk

Lage brøkmengder/tegne brøker i sanden, i snøen,i leira e.l. Dele inn i
større eller mindre brøker. Jobbe parvis og legge sammen/trekke ifra de
brøkene man har.
Lage store brøktegninger i snøen. Gå inn i brøken: Bo inne i en ½, flytte til
hun som er i ¼-delen, osv. Alle som har rød jakke skal fortest mulig finne
den brøkmengden som er ¼, de med svarte skoreimer skal i ½-huset osv.
Lage en «brøk-by». Legg sammen brøkene i ei «brøkgate». Hva må man
gjøre da? Jo, bygge om husene slik at det blir lik nevner hos alle husene.
Legge sammen alle «brøkhusene» i hele «brøkbyen». osv.

Bruke fotballbanen: Hele banen er 1/1, midtlinja deler bane i ½ osv. Gå
brøkene. Lage ballspill der det gjelder å få ballen i 1/3-feltet, i 2/5-feltet osv.
Ved kampslutt; legg sammen de brøkene man har truffet i.
Lage «brøkspill»: Jobbe parvis. Den ene kaster for eksempel fire snøballer
inn i et brøkfelt med ulike verdier på brøkene. Den andre skal addere/
subtrahere brøkene.

«Kappe land»: To og to om hver sin sirkel som tegnes på bakken. Litt
bløt mark med lite gress er ypperlig. Hver elev velger hver sin halvdel,
som gis et navn på et land. Så gjelder det med en kniv å kappe en bit av
den andres land. Kniven må stå i bakken for å få gyldig treff. Del landet
langs den streken der kniveggen går. Okkuper den ene delen. Slik blir
motstanderens land mindre og mindre. Inntil du feiler med kniven, og
det blir hans tur til å kaste. Omgangen er over når det ikke er mer land
å dele. NB! Den som kaster, må stå i sitt land. Legg inn brøkoppgaver
underveis.



Matematikk, tall og algebra

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

DIDAKTIV AS

Måleutstyr, store terninger med brøk, prosent eller desimaltall, noe å «tegne» 
på bakken med (kritt til asfalt og betong, noe å ripe i grusen osv.).

Hele året

Overalt hvor det er mulig å «tegne» på bakken

”Kappe land” med terninger

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på 
standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike 
representasjonar er formålstenlege

Bytt ut tallene på terningene med for eksempel 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 og 1/10 
eller 5%, 10%,20%, 25%, 30% og 50%. Disse lages enkelt ved å kappe til 
terninger av tre.

Elevene deles i lag (2-4 elever) og får beskjed om å tegne en bestemt
geometrisk figur med et bestemt areal, f.eks. et rektangel som er 3
kvadratmeter stort.
To lag spiller mot hverandre i de figurene de har tegna. Det ene laget
kaster sin terning. Dersom det er en prosentterning, og den viser 20%,
markerer de 20% av rektanglet deres. Det andre laget kaster så terningen,
får de 10%, tar de 10% av sitt rektangel. Så kaster lag en igjen. Dersom de
får 15%, får de 15% av den delen av rektangelet som er igjen etter første
omgang osv. Lagene avtaler på forhånd hvor mange runder de skal spille.
Dersom man bruker brøkterning, tar man den brøkdelen av arealet som
terningen viser. Ved bruk av desimaltall, tar man den andelen av en hel
som desimaltallet representerer.

Den som har det største arealet etter f.eks. 10 omganger, har vunnet.
Man kan også finne ut hvem som har størst andel av det opprinnelige
arealet, enten oppgitt i prosent, brøk eller ved desimaltall. Ønsker man
konkurranse, kan man arrangere turnering. Man kan også spille to lag mot
hverandre i samme rektangel. Sjansen for å vinne er da størst hos det laget
som starter. I etterkant kan en diskusjon rundt hvilke forhold som styrer
vinnersjansene i spillet, gi stort faglig utbytte for elevene.
Som en variasjon kan man spille på ei tallinje i stedet for i et rektangel.



Matematikk, tall og algebra

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

DIDAKTIV AS

Papir, blyant, kvadratmeter og kvadratdesimeter i papir e.l.
Vår/sommer

Eng/sted med gress og blomster

Å gjøre overslag

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg 
rekning med dei fire rekneartane

Lærer framlegger følgende problem for elevene:
”Hvor mange blomster og gresstrå finnes det på denne plenen?”
Elevene jobber en og en. I forkant må de tenke gjennom hvordan de skal
finne ut, gjøre overslag og nøyaktig beregne dette.

Et alternativ:
Start med å måle opp en kvadratmeter. Tell antall blomster som finnes der.
Multipliser deretter antallet med 10 for å finne ut hvor mange blomster som
fins på 10 kvadratmeter. Mål så opp og tell om det stemmer. Var det riktig i
forhold til den første kvadratmeteren? Hvor stor var forskjellen? Slik kan man
fortsette til 20, 30, 40 og 50 kvadratmeter. Hvordan blir forskjellen da?

Regn sammen hele klassen sine resultater og del på antall elever. Hvordan
ser gjennomsnittet ut i forhold til hver elev sitt resultat?
Mål opp en kvadratdesimeter og tell gresstråene. Rund av og gjør overslag.
Regn deretter ut nøyaktig.

Hvor mange kvadratdesimeter er hele området? Mål opp og gjør om til
kvadratmeter! Hvor mange gresstrå blir det innenfor dette området?
Enn på 100 kvadratmeter? 1000?



Matematikk, tall og algebra

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

Bærplukkere, spann, bærrensere, saftpresse og tomme melkekartonger
Høst

Skog

Saft av bær

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og 
rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultata

Forarbeid: Forekomst av aktuelle bærsorter sjekkes. Blåbær eller krekling 
(krøkebær) anbefales.
Markedsundersøkelse
Størrelsen på markedet kan for så vidt velges fritt. Til vanlig vil det være 
omfattende nok at hver elev sjekker interessen for kjøp av aktuell saft 
hjemme hos seg selv.

Omtrentlig beregning av hvor mange liter bær som må plukkes foretas. Det 
sjekkes om bærplukkere, bærrensere og saftpresse kan lånes/leies, eller om 
nødvendige innkjøp må gjøres. Eventuelle avtaler gjøres skriftlig.

• Eventuell transport med tilhørende utgifter til valgt lokalitet avklares.
• Salgspris pr. liter fastsettes.
• Budsjett settes opp.
• Endelig forhåndsbestilling gjennomføres.
• Tomme, reine melkekartonger tas med heimefra/ordnes på skolen.

Gjennomføring: 
Valgt skogsområde oppsøkes. Bær sankes inn.
Tilbake på skolen grovrenses bærene og kjøres gjennom saftpressa. Råsaft 
fylles på melkekartonger. Saft ut over forhåndsbestilling kan fryses og selges 
seinere til fornøyde kunder eller ved å gjøre salgsframstøt på nye markeder.

Etterarbeid:
Når salget er over, føres endelig regnskap. Analyse av driftsresultat i forhold 
til budsjett er nyttig lærdom.



Matematikk, tall og algebra

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd

Kart over aktuelt område. Soppkurver, soppbok, kniver egnet til sopprensing, 
pizzaoppskrift, ingredienser i samsvar med pizzaoppskrift.

Høst

Skog

Pizza med sopp

Kompetansemål etter 10. årssteget:
Måling - gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart 
og massetettleik og bruke og endre målestokk  - og/eller: Tall og algebra - bruke tal og variablar i 
utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi 
og design

Forarbeid: 
Bestemme område og soppart som skal plukkes. Det er lurt med en 
rekognoseringstur. Det er gjort gode erfaringer med granmatriske og 
kantarell. Bruk gjerne smaksprøver "markedsført" som ny Grandiosa i 
motiveringsfasen.
Gjennomføring:
1. Beregning av soppmengde som skal plukkes.
På rekognoseringsturen tas det med for eksempel 20 eksemplarer av aktuell 
soppart. Etter veiing renses og steikes soppen. Ferdigstekt soppmengde 
veies. Svinn beregnes. Baserer en seg på halvt om halvt med sopp og 
kjøttdeig i pizzafyllet som skal lages, er det nå mulig å anslå omtrent hvor 
mye sopp som må plukkes for å lage pizza til alle elever i klassen.
2. Bestemme total tidsramme for prosjektet og beregne tid til de ulike faser. 
Finne det aktuelle området på kart.
Beregne gangtid til området: 

• målestokk/tillegg for normalt kupert terreng
• hastighet ved normal gange settes til 100 m/min eller 3-4 km/t ved lengre 

turer
• t = s : v

Overslag for å finne disponibel tid til soppsanking. 
En halv skoledag på heimkunnskapsrommet.

3. Ut i soppskogen.
4. Lage pizza på heimkunnskapsrommet.
5. Spise selvlaget pizza.



Ingenting, eventuelt kritt
Hele året

Hvor som helst

Geometriske figurer

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei 
munnleg

Tegn sirkler, trekanter og firkanter i sanden, i snøen o.l. Hvis dere tegner 
figurene slik at de henger sammen, blir det til en labyrint som dere kan leke 
sisten i!
Tegn med kritt på asfalterte områder. Hva slags geometriske figurer finner vi i 
et paradis?
Gå på jakt etter geometriske figurer i nærmiljøet; i materialer fra naturen, på 
hus (hvordan er formen på vinduer og dører?), trafikkskilt mm.
Gå på sirkelskattejakt eller trekantskattejakt!
Etter dette smaker det godt med mat ute. Hvilken geometrisk figur har 
matboksen din? Pølseskiva? Osteskiva?

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd



Naturmateriale dere finner på plassen
Hele året

Skolens nærområde, i skogen eller ved sjøen

Mattetrollet

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- lage og utforske geometriske mønster, både med og utan digitale verktøy, og beskrive dei 
munnleg

Først tegnes/merkes modellen opp. Her er et troll brukt som eksempel, men
modellen kan være alt fra et menneske til en figur. Fokuser på geometriske
mønster: hodet er en sirkel, halsen et lite rektangel, magen et større
rektangel enn halsen osv. Hvilke sider i rektangelet er lengst? kortest?
Nå skal vi finne ut hvilke farger trollet skal ha på klærne. Dersom en
bestemmer at genseren skal være grønn, hva kan vi finne i naturen som
er grønt? Mose er grønn året rundt, mens blader er grønne om våren og
sommeren. Kanskje genseren bør ha noen runde knapper også?
Det kommer forslag om at buksa skal være brun. Da blir kongler, bark og
kvister foreslått av elevene. Eller tang dersom dere er ved sjøen.
Når det er bestemt farge på alle klærne, er det klart for påkledning! Elevene
starter med å samle inn naturmateriale, og legger det der det skal være.

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFTDalane Friluftsråd



Et tau, poster med bilder av ulike former og figurer
Hele året

Skogsområde

Kims lek med geometriske figurer

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- kjenne att, beskrive trekk ved og sortere sirklar, mangekantar, kuler, sylindrar og polyeder

Dette er en tauløypevariant som byr på både matematiske og fysiske
utfordringer!
Sett opp et tau på kryss og tvers mellom trærne. Mest spennende er det
dersom løypa kan gå gjennom et variert terreng. Langs løypa legges det ut
eller henges opp poster med bilder av ulike former og figurer. (Tips: print
ut figurer fra Word; Autofigurer). Disse kan godt ha ulik farge. Elevene går
gjennom løypa enkeltvis eller to og to, og har som mål å huske alle figurene
som de går forbi. Ved enden av løypa ligger det dobbelt så mange former
og figurer. Her skal elevene plukke ut postene som de observerte langs
løypa.
En slik tauløype kan brukes til alle typer matematikkoppgaver. På forhånd
bestemmes det om oppgavene skal løses muntlig, eller om elevene skal ha
med ark for å notere svarene underveis.

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Dalane Friluftsråd



Ingen ting
Hele året

En åpen plass

Krille Krølle

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- lage og utforske geometriske mønster og beskrive dei munnleg

Elevene sprer seg utover plassen. En person, f.eks. læreren, har
kommendoen, og roper ut: ”Krille Krølle...”Krille Krølle”..”Krille Krølle!”
Så lenge elevene hører ”Krille Krølle”, skal de bare spasere rundt omkring.
Plutselig roper læreren: ”Stopp!”, og nå skal elevene stille seg opp slik at de
danner det geometriske mønster som læreren bestemmer. F.eks: ”Stopp!
Dann en sirkel!” Når kommandoen er utført og ”kommandanten” er fornøyd,
fortsetter aktiviteten. Andre kommandoer kan være å danne en 90 graders
vinkel, bygge en pyramide av 6 elever, danne et parallellogram mm.
Oppgavenes vanskelighetsgrad kan varieres etter alder på elevene.
Norskfaget kan også flettes inn, ved at det dannes bokstaver eller ord.

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Oslofjordens Friluftsråd



En gammel sykkelslange eller en sjongleringsball, saks og snor
Hele året

Åpent, flatt område

Leke Basse

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og 
utan digitale verktøy

Halvparten av en gammel sykkelslange klippes opp på tvers i 2 cm lange
biter (sirkler). Dra en snor gjennom ringene og knyt hardt til. Dette blir en
slags ball, og det er den vi kaller «Basse». Er det vanskelig å oppdrive en
sykkelslange, så kan en sjongleringsball gjøre samme nytten.
Spill med 5 eller flere deltagere. En deltager har «Bassen» og starter spillet.
De andre har hver sin rute å stå i; ca. 1,5 x 1,5 m. Er det 9 personer som står
i rutene, lages et rutenett på 3 x 3 ruter. Bestem hvem som skal stå i rute
3A, 2B osv. Den som har «Bassen», starter spillet med å sparke «Bassen»
i lufta og prøver å få den til å dette ned i en av rutene på rutenettet. Disse
skal prøve å holde sin rute fri, og har til det bare lov til å bruke føttene. Når
«Bassen» har falt ned 5 ganger i samme rute, må han som eier ruta gå ut av
spillet.
Andre regler kan også lages for å unngå at noen må ut av spillet. F. eks. kan 
det telles poeng; hver rute har en bestemt poengsum. Den spilleren som får 
flest poeng, har vunnet.

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd



Kongler, skjell, steiner, pinner e.l.
Hele året

Hvor som helst

Tre på rad I

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og 
utan digitale verktøy

Tegn opp et rutenett (3 x 3 ruter), eller merk av hull hvor det er lov til å
legge steinene. To og to spiller sammen, og hver har tre «brikker». Legg en
stein i en rute annenhver gang. Den som først får tre på rad, har vunnet.
Steinene kan også flyttes etter at de er lagt ut, men da må det være ledige
ruter. Flytt vannrett, loddrett eller diagonalt, men hopp ikke over noen ruter.

3 luer eller lignende til å merke markørene, kritt, pinner e.l. til å lage 
koordinatsystem

Hele året

Hvor som helst

Tre på rad II

Her spiller vi tre på rad med elevene som markører/brikker!
Tegn/merk opp et rutenett (3 x 3 ruter). Kall rutene i den ene aksen for a-b-c
og rutene i den andre aksen for 1-2-3. Del inn i to lag, og velg ut tre elever
fra hvert lag som skal være markører/brikker. En elev, eller en gruppe
elever, styrer brikkene fra utsiden ved å oppgi koordinater for flyttingene.
Hvert lag setter inn én og én brikke om gangen, og målet er å få tre på rad.
Dette kan være vannrett, loddrett eller diagonalt. Den/de som styrer spillet,
forteller brikkene hvilken rute de skal stille seg i ved spillets start ved å
si f.eks. ”ny brikke til b2”. Hvis dette er vanskelig i starten, kan man også
peke.
Når alle brikkene (dvs 6 elever) er satt ut, flytter lagene annenhver gang.
Ved flytting kan kommandoen være f.eks. ”b2 flytter til c1”. Blir man
flyttende rundt i evigheter uten at noen vinner, blir det uavgjort.
Start på nytt, og bytt på å være brikker.

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Sunnmøre Friluftsråd, Salten Friluftsråd



Blyant og papir
Hele året

Hvor som helst

På symmetrijakt

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- kjenne att, bruke og beskrive spegelsymmetri og parallellforskyving i konkrete situasjonar

Gå på «symmetrijakt». Finn symmetri på hus, biler, lekeapparater, skilt, i
utskjæringer på hus, blomsterbed i hagene, gangfelt, og lignende. Noter
og tegn. Kopier former og symmetri ved hjelp av f. eks. naturmaterialer,
leire eller plastelina.
Finnes det symmetri i naturen? Let i skogen eller på stranda.
Hva med sommerfuglen eller krabba dere finner ute på tur? Og hva med
oss selv, er vi symmetriske?
Samle blader av forskjellig størrelse og form. Brett et blad dobbelt. Forklar
symmetri, forklar speiling om en akse. Legg mønster med blad.
Lag enkle former og figurer med symmetri; skulpturer i snø, bilder i
naturmaterialer, former i sanden, i snøen, i leira osv. Lag et rammeverk i

f. eks. snøen (tegnes), og lag symmetri-
oppgaver utfra dette. Tell antall
streker/punkter til venstre, og så like mange 
til høyre for midtstreken. Lag oppgaver til 
hverandre. Hvilken figur dannes?
Finne mangekanter i nærmiljøet/i skogen. 
Passer forskjellige mangekanter til hverandre? 
Studere deler på et hus, bikuben, den 
steinbelagte oppkjørselen til et hus, osv.

Speillek: 2 og 2 speiler hverandres bevegelser, 
kroppsstillinger osv.

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT
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Millimeterpapir, blyant og linjal, pose til å samle i
Hele året

Hvor som helst

Symmetri i naturen

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving

Det foretas eventuell nødvendig repetisjon/gjennomgang av
- symmetri om ei linje
- symmetri om et punkt
- rotasjonssymmetri
Elevene oppsøker skolens nærmiljø for å jakte på naturens symmetri blant
gress, blomster og trær. Det skal tas med minst ett eksemplar tilbake til
klasserommet av hver type symmetri som det er fokusert på.
Tilbake i klasserommet skal det på millimeterpapir lages tegninger av det
som er hentet ute. På hver tegning skal det skrives på hva tegninga viser
(for eksempel kastanjeblad), og hvilken type symmetri det er tale om i det
enkelte tilfelle.
 

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd



Ting fra naturen. Naturen sjøl
Hele året

Ingen spesielle krav

Figurer, former og mønstre

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar 
innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep

Gå på jakt etter alle slags former, figurer og mønstre i naturen. På
bergarter, på barken av treet, i fjæra der bølgene bryter, i bekkefaret, på
blad, på dyr osv.
Let også på hus; gamle hus og nye hus. Sammenlign. Studer hus med
forskjellig bruksmåte; dører, vindusbord osv. Hvorfor er figurer og mønstre
nettopp slik de er? Er det en hensikt bak? Se på spindelvevet, seilet på
båten, nøkkelhull osv.
Lag figurer og former og sjekk ut egenskaper: Bygg enkle trebåter m/seil.
Send dem nedover bekken og test ut forskjellige typer seil og båtformer.
Når går båten best?
Former på telt; hva slags telt står 
stødigst i kulingen?
Bygg snøhytte eller iglo. Hvordan må 
disse konstrueres?
Sett sammen former og mønstre. Lag 
puslespill, f. eks. i steinbruddet.
Hvem sitt puslespill blir størst, rarest?
Bygge barhytte eller hytte av 
trematerialer. Hvordan må hytta 
konstrueres slik at den skal holde stand 
mot vær og vind, inntrengere osv?

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd



Gjennomføring:

Til ett sett (16 tetraedere og helst 16 elever) trenger dere 96 pinner (kan
være alt fra tannpirkere til 60 cm lange pinner) og en pakke med
strikker eller fester (Kan være alt fra store gummistrikker til ståltråd eller
modelleringskitt alt etter hvor store pinner som brukes)

Hele året

Ingen spesielle krav

Tetraeder

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar 
innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep

Alle elevene henter 6 pinner og 4 strikker hver. Gruppen bør være så nær 
opptil 16 stk som mulig. Det er viktig at læreren passer på at de ender opp 

med 16 tetraeder.
Be elevene lage en todimensjonal trekant. Hva er egenskapene til en slik 
trekant? (samtale om vinkler, lengder, areal og omkrets).  Når det er gjort 
kan de ved hjelp av de resterende pinnene og strikkene lage den om til 
en tredimensjonal trekant = pyramide = et tetraeder. Hvorfor kalles den 
et tetraeder? Hva er forskjellen på to-dimensjonal og tredimensjonal? Er 
konstruksjonen stabil? Hvorfor det? Hva er egenskapene til tetraederet? 
(rotasjoner, lengder, hjørner, overflate og evt. volum...)

Elevene går deretter sammen fire og fire og skal nå lage et stort tetraeder 
(uten å ta fra hverandre sitt eget tetraeder). Når elevene har funnet 

løsningen, fester de konstruksjonen med strikk. Læreren bør ha øvd seg på løsningen for å kunne 
hjelpe elevene hvis de står fast. Ettersom elevene konstruerer og kommer frem til resultater, 
samles erfaringene og gruppene viser sine resultater til de andre.

På dette tidspunkt vil som regel enkelte elever spørre om de kan 
lage et enda større. Hvis ikke kan formidleren gi utfordringen. 
Elevene har nå strategien og finner lett resultatet. Avhengig av 
hvilket trinn som bygger og hvilke utfordringer læreren ønsker å få 
frem, kan man her gå videre med f.eks. telle trekanter/tetraedere 
i den store konstruksjonen og finne antall i de ulike størrelsene. 
Elevene kan prøve å finne et oktaeder inne i tetraederet.
Man kan bruke garn eller silkepapir for å fremheve sidene i 
oktaederet. Hvis flere pinner er tilgjengelige kan man også prøve å 
bygge et frittstående oktaeder.

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT
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Måleutstyr, tau, noe å «tegne» på bakken med (kritt til asfalt og betong, noe 
å ripe i grusen osv.), stein, treklosser eller andre ting man finner ute i naturen 
(brukes til å markere skipene).

Sommerhalvåret

Skolegården, grustak, sandstrand e.l. (Der man kan «tegne» på bakken).

Slagskip

Kompetansemål etter 7. årssteget: 
- beskrive plassering og flytting i rutenett, på kart og i koordinatsystem, med og utan digitale 
hjelpemiddel, og bruke koordinatar til å berekne avstandar parallelt med aksane i eit 
koordinatsystem

Elevene deles i grupper på fire, hver gruppe konstruerer to koordinatsystem 
hvor x- og y-aksen går fra - 4 til + 4. (En annen måte å konstruere 
koordinatsystem på kan være å lage et rutenett der x-aksen går fra 0 til 6 
og y-aksen går fra 0 til - 6). Koordinatsystemene plasseres slik i forhold til 
hverandre at 2 spillere kan stå mellom koordinatsystemene rygg mot rygg og 
se mot hvert sitt system. 

To og to spillere spiller mot hverandre. Spillerne stiller seg slik at de ikke 
ser hverandres koordinatsystem. I systemet legger de ut 4 skip, en «toer» 
(dekker 2 heltallskoordinater ved siden av hverandre i koordinatsystemet 
for eksempel (2,3) og (2,4)), «treer» (dekker 3 punkter), «firer» (4 punkter 
ved siden av hverandre som danner et kvadrat) og «femmer» (kvadrat pluss 
et nabopunkt). Skipene kan ikke flyttes innad i koordinatsystemet i løpet 
av spillet. Spillerne avfyrer skudd annenhver gang ved å angi koordinater. 
Motspilleren forteller om skuddet treffer eller bommer. Spilleren markerer på 
en kopi av et koordinatsystem hvor han har skutt og hvor han har truffet. Den 
som først har skutt alle motstandernes skip (dvs. truffet alle punktene) har 
vunnet.

Tau på minst 100 m, måleband på minimum 25 m, maling og malerpensel, 
evt. spraymaling

Vinter

Bane/flate (is)

Matematikk på isen

Kompetansemål etter 10. årssteget:
Måling - gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og 
massetettleik og bruke og endre målestokk
Geometri - utføre, beskrive og grunngje geometriske konstruksjonar med passar og linjal og 
dynamisk geometriprogram

Forarbeid: 
Elevene repeterer/lærer:
• Hvordan en lager en vinkel på 90 grader ved hjelp av tau og måleband.
• Hvordan en kan bruke tau og måleband for å lage en halvsirkel med en 

bestemt radius.
• Tegne/konstruere en skøytebane og sette på normalmål.
• Hvordan skøytebanen lages i mindre målestokk om en vet at tilgjengelig 

isflate ikke er stor nok til å lage skøytebane i full størrelse.

Gjennomføring:
Elevene merker opp skøytebane i samsvar med arbeidstegning.
Finnes det snø på isflata, avsettes bare tilstrekkelig antall hjelpepunkter med 

maling. Etterpå lages sammenhengende merking 
av skøytebanen med snø. Elevene går minst én 
distanse (skøyteferdighet bestemmer): 
100 m – 400 m – 500 m – 1000 m – 1500 m. 
Tidtaking gir ekstra mulighet for etterarbeid. 

Etterarbeid:
Med utgangspunkt i uteaktiviteten slik den faktisk 
har artet seg, vil det være mulig å følge opp med 
følgende aktiviteter innendørs:
1. Hver elev beregner egen gjennomsnittshastighet 
på distansen/distansene som er gått.
2. Beregning av volum og masse til eventuell snø 
som er fjernet før oppmerking av skøytebane.

Matematikk, geometri

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

DIDAKTIV AS LÆ
RING I FRILUFT

Matematikk, Geometri og måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT
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Materialer fra naturen
Hele året

Hvor som helst

Sortering av gjenstander

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og 
standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata 

Samle pinner av forskjellig størrelse. Legg pinnene etter hverandre etter
størrelsen, begynne med det korteste, avslutte med den lengste. Elevene
finner ut hvor i rekka sin pinne skal ligge. Etterpå kan dere begynne med
den lengste, og avslutte med den korteste. Det samme kan utføres med
andre gjenstander dere finner i naturen, slik som blader, kongler, skjell og
steiner. Samtale/diskusjon etterpå om forskjeller og likheter.
Samle steiner med forskjellig tyngde. Sortér etter tyngde; tyngst først,
avslutt med den letteste. Begynn etterpå med den letteste osv.
“Sorteringa” kan også omfatte større gjenstander. Finn det høyeste treet,
det korteste, det nest høyeste osv. Eller se på høyden på hus, størrelsen på
båter, traktorer mm. Dette er ting vi ikke kan sortere fysisk (dersom vi ikke
skulle være så heldige at vi har en hemmelig Superhelt i klassen), men vi
kan ta det muntlig!

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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En pinne, og en stein til hver deltager
Hele året

Hvor som helst

Pinne og stein

Kompetansemål etter 2. årssteget:
- måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og 
standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata

Dette er en gammel tradisjonslek:
Begynn med å slå en pinne ned i bakken. Deretter finner alle seg hver
sin gode kastestein. La elevene stille seg opp et godt stykke unna
pinnen, avstanden varierer alt etter alder. Ta et prøvekast først for å se
om avstanden er noenlunde passe. Oppgaven her er å få steinen til å
lande nærmest mulig pinnen. Den steinen som lander lengst unna, får en
prikk. Når en har fått to prikker, er en ute av leken. De som går ut, kan få
i oppgave å være “målemenn” dersom noen steiner ligger med nesten lik
avstand til pinnen. Bruk fantasien til å finne et måleinstrument.
Vinneren er den som blir igjen til slutt!

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Målestokk, f.eks tau, kjepp eller eleven sjøl
Hele året

Nærmiljøet

Lengde og areal

Kompetansemål etter 2.årssteget
- måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og 
standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata

Ved hjelp av tau, en kjepp eller andre «målestokker», måles avstander
rundt omkring i skolens nærområde. F. eks. mellom skoleveggen og
flaggstanga. En elevs kroppslengde kan også være «målestokken». Eller
man lager ei lenke av mange elever som gruppeoppgave. Hvilke trær er det
lengst avstand mellom?

Forslag til andre måleoppgaver:
• Hvem finner den korteste/lengste løvetannen, meitemarken, 

fjæremarken?
• Måle omkretsen av trær; Hvem finner den tykkeste grana, furua, bjørka? 
• Ole Brumm-pinneleken. Hvilken pinne flyter fortest under brua?
• Flaskebakke: Hvilken flaske hopper lengst?
• Hoppe på ski. Måle lengde.
• Hoppe lengde. Måle lengde.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Penger (kan lages/kopieres eller bruk kongler, skjell etc), salgsvarer,
”butikk/boder”

Hele året

Skolegården, nærmiljøet

Butikk

Kompetansemål etter 2. årssteget: 
- kjenne att norske myntar og setlar opp til 100 og bruke dei i kjøp og sal
Kompetansemål etter 4. årssteget: 
- løyse praktiske oppgåver som gjeld kjøp og sal

• Leke butikk og torg med naturting. Kjøp og salg. Marked i gamle dager.
• Leke kafé ute. Servere, selge, telle, osv.
• Leke gatekjøkken med «villmarksmat».
• Lage varer som skal selges; produkter i fra skogen, steintroll, plukke bær; 

sylte og safte, grønnsaker i fra skolehagen osv.
• Lage salgsboder. Arrangere markedsdag med tema; mat fra havet, 

vikingemarked, loppemarked osv.
• Fordele roller; innkjøpssjef, kasserer, handelsmenn, han som pruter osv.
• Regne ut rabatter, fortjeneste/underskudd osv.
• Handle på butikk, hos fiskeren, hos gårdbrukeren osv. Kjøpe inn til 

heimkunnskap.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Planker som skal brukes til å kappe klosser som er 10 cm lange, 5 cm
brede og 1 cm tykke, sag/kappsag til kutting, et bor til å lage hull i klossen,
pussepapir, hyssing

Hele året

Ingen spesielle krav

Annies kloss

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om 
resultata og vurdere om dei er rimelege

Når vi skal ut i naturen og måle ting, er “Annies kloss” akkurat det vi
trenger! Det beste av alt er at vi kan lage den selv:

Kutt opp klosser med lengde 10 cm, bredde 5 cm og tykkelse 1 cm (se
figur). Kanskje disse kan lages på sløyden? Lag et hull i klossens ene
kortside. Tre hyssingen gjennom hullet (tre gjerne i hyssingen dobbelt),
og lag en knute på hyssingen helt inntil klossen. Mål 1 m ut på hyssingen,
og lag en ny knute her. Sim salabim! Nå har vi en målestokk (rettere sagt
målekloss) som kan brukes til å måle det meste! Her er det bare fantasien
som setter en stopper. Ekstra fin blir klossen dersom elevene kan male
den, og få sin helt personlige målekloss.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd
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Diverse
Hele året

Hvor som helst, ved bekken/elva/sjøen for vannoppgavene

Areal og volum

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om 
resultata og vurdere om dei er rimelege

Mange fine uteaktiviteter kan gjøres innenfor emnet «Areal og volum». Her 
følger noen av dem.
Areal:
• Lag et areal med plass til f. eks. 10 barn.
• Hvor stor flate må det være hvis 5 barn skal ligge ved siden av hverandre?
• Hvor stor lavvo må vi ha hvis hele klassen skal ligge i den? Merk av flaten 

der lavvoen kan stå.
• Bruke små sitteunderlag som enheter når vi skal sammenlikne flater, måle 

flater osv.
• Hvor stor er egentlig en pyramide? Kanskje dere kan finne info om dette 

på internett? Mål opp grunnflaten på fotballbanen.
• Hvor mange barn er det plass til på benken ute i skolegården?

Volum:
• Bruk liter- og desilitermål ute. Gå ned til elva/bekken/fjæra.
• Eksperimentér med desiliter og liter. Fra før vet de fleste at det er 1 liter 

melk i melkekartongen, og at vi kan kjøpe 1/2 litere og 1 1/2 litere med 
brus. Bruk vann og/eller sand og tell hvor mange liter som går i en bøtte/
beholder. Se sammenheng mellom desiliter og liter.

• Fyll opp beholdere av forskjellig høyde og fasong. Tipp hvor mange 
desiliter eller liter det går oppi de enkelte beholderne.

• Om vinteren kan vi måle hvor mye snø det er plass til i bøtta.
• Ta med bøtta inn i klasserommet for å undersøke hvor mye det er igjen i 

bøtta når all snøen er smeltet til vann.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Hele året
Stoppeklokke eller klokke med sekundviser

Ingen spesielle krav

Rally

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om 
resultata og vurdere om dei er rimelege

En bestemt rute skal gjennomføres i terrenget. Gjerne med en del
hindringer underveis, som deltagerne må hoppe over eller springe rundt.
Parvis arbeid: En gjennomfører ruta, den andre tar tida.

Variasjonene er mange:
• Den som løper, skal prøve å gjette hvor lang tid han brukte. Prøv så å 

løpe en gang til akkurat like fort.
• Den som løper, skal løpe andre omgang på langsommere tid.
• Den som løper, skal løpe andre omgang på hurtigere tid.
• Den som tar tida, roper STOPP etter et visst antall sekunder, f.eks. 60 

sek. Den som løper, skal komme tilbake på nøyaktig samme tid.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Målestokk (for å sjekke hvor lang løypa er), stoppeklokke eller klokke med
sekundviser, skjema til å fylle inn tider, blyant

Hele året

Hvor som helst der det er mykt nok til å krabbe og rulle seg rundt

Distanse per tid

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om 
resultata og vurdere om dei er rimelege

Her skal elevene eksprimentere med forskjellige måter å bevege seg over 
en strekning på. Del inn i grupper, og hver gruppe skal ha et skjema der det 
noteres forventet tid og faktisk tid som de bruker på en bestemt strekning.
Elevene bytter på å måle og bevege seg. Prøv med løping, gange, krabbing, 
hinking, hopping med samlede ben, gå baklengs, rulle osv. Kan også 
utforskes som dyr. Slange, krabbe, hare, geopard…
Alle gjetter kanskje at løping går raskest, men hva går nest raskest? Eller er 
det noen som hopper strekningen fortere enn andre løper?
Prøv å gjøre de samme bevegelsene en gang til, men nå i blinde! Blir det stor 
forskjell i tid?
Sammenlign resultater og forventninger i plenum.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Ingenting
Hele året

Område med sand eller snødekt område

Vinkelmål

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om 
resultata og vurdere om dei er rimelege

Tråkke opp sirkler, halvsirkler, sektorer på 90 grader i snø eller på
en sandstrand. Etterpå forklarer læreren 360-, 180-, 90-grader. Hel
omdreiing, halv omdreiing, kvart omdreiing.
Etter "undervisningen" kan elevene lage snølabyrint/sandlabyrint ved
å sette sammen sirkler, halvsirkler og sektorer på 90 grader. Så kan
elevene leke sisten.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd



Kvist og kongler
Hele året

Åpen plass

Konglesprett

Kompetansemål etter 4. årssteget:
Måling - samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning, 
presentere resultata og vurdere om dei er rimelege. 
Tall - utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal 
både i hovudet og på papiret

Hver elev skal finne fem furu- eller grankongler og en litt bøyelig kvist. Gå til 
en åpen plass, og pass på at det ikke er noen foran dere. (Hvis det er det, så 
rop “Varsku her for flygende kongler!”). Marker en linje på bakken, dette er 
utskytningsstreken der sprettet måles fra. Legg en kongle på den ene enden 
av kvisten, og bøy kvisten bakover. Slipp kvisten (og konglen) og konglen 
fyker (forhåpentligvis) av gårde. Mål hvor langt konglen spretter, gjerne ved 
hjelp av skrittlengde, meterstokk, eller “Annies kloss”. Et forslag kan være 
at elevene kutter kvisten sin slik at den blir 1 meter, og dermed kan denne 
brukes til måleredskap. Hver elev får f.eks. fem sprett. Lengden noteres etter 
hvert sprett, og til slutt legges de fem sprettene sammen.
Den med høyest sum er konglesprettmester!

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Plate (papplate/tynn sponplate) med areal lik en kvadratmeter, 1 x 1 meter
Sommerhalvåret er best, men vinteren kan også brukes med noe tillemping

Ingen spesielle krav

Kvadratmeter som arealenhet

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning, presentere 
resultata og vurdere om dei er rimelege

Markér areal på lekeplassen/håndballbana/fotballbana/stranda eller
lignende. Til dette trengs kritt, pinner eller tau, alt etter hvor aktiviteten
gjennomføres. Elevene får til oppgave å måle hvor mange ganger
kvadratmeterplata går på de områdene som er oppmerket.
Sammenlign med de andre. Avslutt med å bruke feltene til leker eller spill.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:
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Meterstokk
Hele året

Et sted med høye/lange gjenstander

Høydemåling av trær, vegger, tak mm

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi 
og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit

Aktiviteten kan være litt vanskelig ved første gangs forsøk, men er i
utgangspunktet meget enkel:
En elev stiller seg inntil det som man skal måle høyden på, f.eks. en vegg.
Resten av elevene går et godt stykke unna, og stiller seg mot veggen. (Det
er viktig at man står langt nok unna, hvis ikke vil vinkelen opp mot det man
måler påvirke målingene). De som måler, skal så holde den ene tommelen
vannrett foran seg, slik at den akkurat dekker personen inntil veggen. Man
legger så den andre tommelen oppå den første, den første oppå den andre

osv helt til man er kommet til toppen av veggen. 
Mens man setter tomlene over hverandre, er det 
viktig å samtidig telle hvor mange tomler man 
bruker for å komme til toppen. Er det f.eks Lars 
som står inntil veggen, og Erik bruker 8 tomler 
for å komme til topps, da er veggen like lang som 
8 X Lars.
Mål høyden på Lars. Hvis Lars hadde vært 1 
m, ville veggen vært ca. 8 m høy. Men Lars er 
nærmere 1,45 m, og Erik kalkulerer dermed 
vegghøyden til ca. 11,6 m.
Still opp alle som måler på en rekke, og be dem 
vente med å røpe sin måling til alle er ferdige. 
Ble det stor forskjell på høyeste og laveste 
måling?
Kanskje dere kan regne ut gjennomsnittet?

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Kart/skisse av skolens nærområde, blyanter, måleband, tau/snor (gjerne
100 m)

Hele året

Ingen spesielle krav

Avstander

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi 
og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit

Dette er en aktivitet de aller fleste elever får til og liker. Det blir garantert få
protester om de får anledning til å prøve tilsvarende opplegg et par ganger
til!
Elevene får utlevert kart/skisse over skolens nærområde, der 3 avstander
(a, b og c) er avmerket. Inne i klasserommet gjøres ei individuell vurdering
av den enkelte streknings lengde i hele meter. Første anslag skrives på
kartet/skissa. Hensiktsmessig måleutstyr diskuteres og skaffes til veie.
Elevene går ut og vurderer lengden av a, b og c fra et av endepunktene til
hver av strekningene. Eventuelle justeringer av antatte lengder noteres.
Hver elev skrittmåler lengden av a, b og c. Resultatene føres på kartet/
skissa.
Elevene deles i grupper på 3 – 4. Medbragt måleutstyr brukes til oppmåling
av a, b og c. Svarene rundes av til nærmeste hele meter og noteres på den
enkeltes kart/skisse.
Tilbake i klasserommet beregnes avvik mellom reelle mål og
 1. taksering inne
 2. taksering ute
 3. skrittmåling
Avvikene beregnes gjerne både i lengdemål og prosent. Lag gjerne oppsett
i Excel.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:
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Måleutstyr; målebånd/meterstokk/Annies kloss/"sjøllaga" enheter,
stoppeklokke, skriveutstyr

Hele året

Hvor som helst - volumoppgavene krever tilgang til vann

Lengde, tid og volum

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke 
tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Jobb parvis. Mål forskjellige lengder; begynn i det små, mål deretter lengre
ting og avstander. F.eks. penalet, skoleveggen, ei veistrekning, trær,
osv. Hvilken enhet passer best? Diskuter og sammenlign med de andre
gruppene. Bruk pinner, stokker, elever etc som måleenheter. Er dette
hensiktsmessige måleenheter? Lag artige måleoppgaver; høyden ned
ifra trær, lengden av ei strekning i bekken osv. Bruk ”Annies kloss” og mål
hodeomkretsen. Regn ut gjennomsnittet. 

Ta tida ved løp. Hvilken enheter passer? Løp forskjellige strekninger.
Lengre strekninger kan løpes som stafett. Lag morsomme løpeoppgaver;
se f.eks. "Presisjonsstafett". Ta også tida på andre ting: biler over ei 
strekning, båter på fjorden osv. Lag gjetteoppgaver om hvilken
båt som kommer først til kaia o.l.

Volum. Bruk desilitermål, litermål o.l. og mål opp vannmengder, sand, 
mose, leire osv. Bruke husholdningsvekt, badevekt e.l. og vei de samme 
gjenstandene. Hva slags erfaringer får man av det? Hva slags enheter er 
gunstig å bruke ved disse målingene?

Lag artige måleoppgaver: «Tømme bekken»: Hvem kan raskest fylle en
balje/bøtte med vann ifra bekken ved hjelp av litermål/desilitermål? Det
stilles krav til nøyaktighet under øvelsen. (Men etterpå kan man herje….).
Led deler av bekken over i et kar ved hjelp av et rør. Hvor lang tid gikk det
før karet ble fullt? Bytt ut røret med et tykkere rør. Hvor lang tid gikk det nå?

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:
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Materialer, gjenstander o.l. som trenges til hvert emne som er nevnt
nedenfor. Måleutstyr. Skrivesaker.

Hele året

Nærområdet, skogen, marka, fjæra o.l.

Hobby- og fritidsmatematikk

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke 
tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er

• Ha skirenn, skøyteløp, aking, terrengløp, natursti osv. Kanskje kan dere 
være arrangør for de andre elevene på skolen? Eller for barnehagen? 
Foreldre? Lag startlister, ta tid og regn ut tider, forskjeller, passeringstider 
m.m. Bruk gjerne data - Excel.

• Hvor mange kilo veier læreren? Bruk vektstang og steiner som man veit 
vekta av på forhånd, for å finne svaret.

• Flaskerenn: Ta tida på «løperene». Hva skjer hvis man fyller flaskene 
med sand? Forbedre løypa ved bedre doseringer, vanning osv. Hvor mye 
raskere gikk det nå?

• Lag flaskehoppbakke: Mål lengder, sammenlign, finn differanser osv.

• Olabilløp: Konstruer bilen, (mange matteoppgaver under byggeperioden). 
Mål veistrekning for Rally-løpet. Ta tid, finn differanser osv. Ha salgsbod 
og selge mat, drikke, sjøllaga effekter; einerskive med tegning og autograf 
e.l.

• Og for de som heller vil gjøre som Ferdinand, og sitte stille under et tre for 
å lukte på blommorna: Hvor mange maur passerte på ei bestemt strekning 
på 5 min?

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:
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Stoppeklokker, papplater og tusj
Hele året

Ingen spesielle krav

Presisjonsstafett

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke 
tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er 

Elevene deles inn i lag, 4 - 6 deltakere på laget. I tillegg har hvert lag en
tidtaker. Lagene stiller seg i hver sin kø 20 - 40 meter unna tidtakeren.
Elevene får vite stafettens regler:
1. Det er fellesstart for hver etappe. Alle venter på startsignal.
2. Det er strengt forbudt å sekundere eller ta egen tid vha klokke.
3. Etappetidene noteres under hverandre på papplatene slik at det er lett for 

hvert lag å se lagets etappetider.
4. Laget er ferdig når hver deltaker har fullført avtalt antall etapper

Like før starten går, får elevene vite at vinner av stafetten er det laget som 
kommer nærmest en oppgitt idealtid:
«Vinneren er det laget som kommer nærmest 4 minutter og 32 sekunder i 
sluttid. KLAR - FERDIG - GÅ!»
Starten går, første etappe gjennomføres, og alle tidtakerne skriver ned 
etappetidene i lagets kolonne på papplata. Når alle har notert etappetidene, 
starter etappe 2 osv. Elevene vil raskt oppdage at de må regne, både hvor 
mye tid hver etappe har til rådighet, hvor mye de har brukt, og hvor mye de 
har igjen. Øvelsen gir garantert masse hoderegning! I tillegg må elevene finne 
og bruke en egen metode for å komme nærmest mulig den tiden hver av dem 
bør bruke på sin etappe.
Erfaringsmessig er det lurt å beregne idealtiden ut fra tre forhold:
1. Idealtiden i sekunder: antall etapper må ikke bli et helt tall.
2. Idealtiden pr. etappe omtrent tilsvare distansen i rolig jogging/gangfart.
3. Dessuten bør idealtiden oppgis i minutter og sekunder eller som blanda 

tall.
Her er det altså ikke de som springer fortest som vinner, men de som er best i 
hoderegning!

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

DIDAKTIV AS



Store vinkelmål, gjerne 1 m lange vinkelbein
Hele året

Nærområdet

Vinkler

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke 
tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er 

Gå på «skattejakt» etter vinkler utendørs. Sjekk på hus, skilt, postkasser, 
trær, idrettsbane osv. Mål vinklene ved hjelp av det hjemmelaga vinkelmålet.
Tegn vinkler i sanden, i snøen osv. Mål dem. Mål hos hverandre. Utvid din 

vinkel ved å legge til naboens vinkel. 
(Bruk vinkelmålet).
Lag en kjempevinkel på idrettsplassen, 
på ei mark. La vinkelbeina gå utover i 
«det uendelige».
Sammenligne ulike vinkler på tak. Hvilke 
tak beholder snøen på og hvilke gjør 
det ikke? Hva slags hellingsvinkel, hvor 
mange grader må vinkelen ha, for at 
snøen skal gli? Lag hellinger og gjør 
kontrollerte forsøk.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
RING I FRILUFT

Salten Friluftsråd



Ett tau på 8-15 m per ca 4 elever.
Hele året. Kan brukes som aktivitet med ski på beina.

Åpent område

Geometri med tau: Areal og omkrets

Kompetansemål etter 7.årssteget: Forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne 
omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar
Kompetansemål etter 10.årssteget: Undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar 
og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar

Tauet knytes sammen i endene. 
Lag: et kvadrat, rektangel, trapes, rombe, likesidet trekant, likebeint trekant 
etc. Oppgavene kan løses på en enkel eller mer nøyaktig måte. Eks: Et 
kvadrat består av 4 HELT LIKE sider. Dette kan elevene måle opp og få det 
så nøyaktig som mulig ved å dele tauet opp i fire like deler. 

Areal og omkrets:
Lag: den figuren (eller firkanten) som har minst og størst areal. Her er 
omkretsen av figurene alltid det samme og elevene får praktisk erfaring med 
hvordan areal og omkrets ikke henger sammen. 

Spesielle egenskaper med 
trekanter:
Lag: forskjellige trekanter. 
Oppgavene kan være å 
lage en rettvinklet trekant, 
en likesidet trekant, 
en trekant med en 60˚ 
vinkel. Dette krever en del 
forkunnskap om trekanter, 
blant annet kompetanse på 

konstruksjon og god kjennskap til egenskapene til forskjellige trekanter. Ved 
å bruke Pytagoras kan elevene med enkel hoderegning lage en rettvinklet 
trekant. 
Tips: Sjekk om vinklene er 90° ved å måle diagonalene (i kvadrat/rektangel). 
Er diagonalene like lange, er vinklene 90°. 
I en ∆ 30°,60 °, 90°, vil korteste katet (side) alltid være halvparten av 
hypotenus (lengste side).

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Måleutstyr; måleband, tau o.l.
Hele året

Nærområdet

Omkrets

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og 
volum av to- og tredimensjonale figurar

Måle omkretsen av alle de firkanter og trekanter man kan komme over 
utendørs; vegger, vinduer, paradis, bilvinduene til lærerens bil, fotballbanen, 
skilt, sandkassa, taket på uthuset (spennende), postkassen osv.
Tegne firkanter og trekanter i sanden, i snøen, i leira. Gå og måle. Gå 
diagonalen i en firkant. Hva får man da? Greier man å løpe to ganger rundt 
denne trekanten mens en annen samtidig løper en gang rundt firkanten?
Hva sier det om arealet av de to trekantene i firkanten kontra omkretsen?

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Måleutstyr, kart, skrive- og tegnesaker
Hele året

Nærområdet. Skogen

Målestokk og kart

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med 
og utan digitale verktøy

Hvis man har et ferdig laget kart over skolens nærområde, er det bra. Hvis
ikke, kan man lage seg et kart, evt. skaffe et bra grunnlagskart fra Teknisk 
etat i kommunen (økonomisk kartverk) eller ta kontakt med et lokalt 
orienteringslag.  Et utsnitt kan også skrives ut fra norgeskart.no. 
Avmerk et område (firkant) på kartet, og gå ut til det samme området. 
Kan man begynne med f. eks. en fotballbane, er det fornuftig. Hvor stor er 
målestokken?
Regn det ut etter å ha målt i terrenget og på kartet. Utvid til områder ute i 
skogen, og gjør samme oppgave.
La elevene lage en arbeidstegning før de begynner bygginga av hytte i 
skogen, sittebenker ved bålplassen osv. Jobb med målestokk, og bruk 
tegningene konsekvent.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Målbånd, store vinkelmålere (bruk to lister som festes sammen med en 
vingeskrue sammen med en tavlegradskive). Skriveunderlag, linjaler og 
gradskiver.

Sommerhalvåret

Skolegården

Lage skolegårdskart

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- bruke målestokk til å berekne avstandar og lage og samtale om kart og arbeidsteikningar, med 
og utan digitale verktøy

Elevene måler opp skolegården, alle bygninger, beplantninger, lekestativ o.l. 
både størrelsen og plasseringen i forhold til hverandre.
Vinkelmåleren brukes til å finne alle vinkler på bygninger, kantene på
lekeområder osv. For å bestemme plasseringen av for eksempel et tre som
står på et åpent område tar man utgangspunkt i to kjente punkter, måler
vinkel og avstandene fra punktene til treet.
Alle mål tegnes inn på en stor skisse av skolegården. Deretter begynner
arbeidet med å konstruere/tegne kartet. Først regner man om i ønsket
målestokk, dernest starter selve tegningen av kartet. Arbeidet bør gjøres i
eller i nærheten av den skolegården man skal lage kart av, slik at man kan
ta nye mål dersom det trengs.
Til slutt kontrolleres kartet ved at elever tar mål på kartet, regner om og
måler om terrenget virkelig er slik.
Dersom man ønsker større utfordringer, kan man låne seg en
nivileringsvater, beregne høydeforskjeller og tegne høydekurver inn på
kartet.
Kartet bør lages i to ulike målestokker. Den ene slik at elever som bruker
kartet kan ta det med seg (A4 - A3) og en til et stort kart som kan brukes i
stjerneorientering.
Prosjektet har en naturlig avslutning; kanskje dere kan arrangere
orienteringsaktiviteter for de yngre elevene ved barneskolen? 

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

DIDAKTIV AS
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Utstyr for å måle lengder og tid (f.eks. målbånd og stoppeklokker)
Vår/høst (sykkel) eller vinter (ski eller flaskerenne)

Hvor som helst der det er bakker

Fart på sykkelen/skiløperen/flaska

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- bruke forhold i praktiske samanhengar, rekne med fart og rekne om mellom valutaer

Elevene må på forhånd ha jobbet med uttrykk og enheter for fart, og
hvordan man kan beregne disse. Elevene deles i grupper og gis en 
utfordring: Hvor fort tror dere sykkelen triller, skiløperen kjører, flaska i
renna renner?
Gi elevgruppene utstyr til å måle med og ei stoppeklokke. Oppdraget er å
beregne farten både i km/t og m/s. Elevene utfordres også til å si noe om
hvilken enhet som egner seg best til denne fartsmålingen. Læreren følger 
opp gruppenes arbeid med spørsmål som retter fokus på forskjeller mellom
gjennomsnittshastighet og splitthastighet. Elevene vil raskt måle opp en 
distanse og ta tiden det tar å forflytte seg langs denne, men da finner
de jo bare gjennomsnittshastigheten for hele distansen. Ved å dele hele 
distansen opp i flere deler og finne gjennomsnittshastigheten for hver av
disse («splitthastighet»), vil de kunne se hvordan gjennomsnittshastigheten 
endrer seg og dermed kunne beregne akselerasjon. De kan også
gi et anslag for hastigheten i et punkt. Dersom man har muligheter til å få lånt
en radar som måler fart, vil den kunne måle hastigheten på et punkt og 
dermed fungere som en fasit. Videre kan man se på hvordan akselerasjonen
endrer seg dersom tyngden på sykkel/flaske endres eller helningen på 
bakken endres, og hvordan luftmotstand kan påvirke akselerasjonen.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Minst 12 m langt tau, lange pinner (kosteskaft), måleband,
selvlaget snødybdemåler. Montering av snødybdemåler på aktuell flate før
snøen kommer om høsten er en fordel.

Vinter

Bane/flate (f.eks. åpen flate som ikke brøytes om vinteren)

Matematikk i snøen

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og 
massetettleik og bruke og endre målestokk

Elevene får i oppgave å bruke snøen på angitt flate til å lage en sirkel, en
rettvinklet trekant, et kvadrat og et rektangel.
Det sjekkes at elevene vet hvordan de bruker foreliggende utstyr til å lage
en rett vinkel før de slippes ut i snøen.
Progresjon 1: Flatefigurene som lages skal ha bestemte areal.
Progresjon 2: Regne ut volumet til snøen under hver flatefigur.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

DIDAKTIV AS
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Kvadratmeter i papp/papir og målbånd. Kritt eller noe å ripe med. Papir og
blyant.

Sommerhalvåret

Skolegården

Skolegården i kvadratmeter

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og 
massetettleik og bruke og endre målestokk

På forhånd lager to og to elever hver sin kvadratmeter i brunpapir eller
plast.
Lærer fordeler skolegården i noenlunde like store områder ut fra antall
elever, slik at to og to elever får hvert sitt område. Parene skal først gjette 
hvor stort deres område er. Det kan de gjøre ved først å gjette vilkårlig, så 
skritte opp og forsøke seg på en grov beregning. Deretter kan de bruke 
kvadratmeteren til å sjekke et stykke på vei, ved å legge den ut f.eks. 10 
ganger og se hvor langt de kommer. Når dette er gjort, kan de måle med 
metermål. Her er det om å gjøre å finne mest mulig firkantede områder, slik at 
beregningen blir så enkel som mulig. De områdene som da gjenstår, kriker og 
kroker som ikke er så lett å beregne, skal elevene forsøke å beregne så godt 
de kan. Noe skjønnsmessig må dette bli.

Når parene er ferdige med hvert sitt område, kan noen fra klassen regne
sammen alle resultatene fra hvert av parene.

Til slutt skal elevene beregne antall kvadratmeter pr. elev ut fra samlet
resultat. Her kan elevene få ulike oppgaver, som å beregne antall
kvadratmeter pr. elev ved skolen, antall kvadratmeter når bare to elever er
ute, en klasse, to klasser, alle på trinnet osv. Hva med å sammenligne 
med andre skoler i nærheten eller en barneskole for å se om det er likt? 
Undersøk med skolekontoret om det evt. er et visst antall kvadratmeter som 
er minstemål, og la elevene se etter flere slike områder hvor de kan bruke 
undersøkelsen til noe fornuftig? Hva kan skolegården brukes til? Hvor er det 
f.eks. plass til aktiviteter av ulike slag?
Klassen kan også sammenligne med kart/målestokk som fins på skolen.

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Notatbøker, blyanter, måleband, 8 – 10 stokker med kjente lengder 
(f.eks. 2 m). Det forutsettes lysforhold som gjør at trær kaster skygger.

Hele året

Skog

Hvor høyt er treet?

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og 
massetettleik og bruke og endre målestokk

Før vi begir oss ut i skogen, gjennomgås hvordan vi kan bruke teorien om 
formlike trekanter til å beregne høyden til et tre ved å bruke lengden på treets 
skygge, en stokk med kjent lengde og stokkens skygge.
Det passer at elevene arbeider sammen i grupper på 3.
Ute i skogen velger hver gruppe et tre som de mener kaster tydelig skygge. 
En i gruppa holder stokken i vertikal stilling ved siden av det utvalgte treet, 
slik at denne også kaster en tydelig skygge. Lengden av treets skygge (L) og 
lengden av stokkens skygge (l) måles og noteres ned. Det lages ei skisse av 
situasjonen, og målene som er notert skrives på skissa. Høyden på stokken 
(h) kan måles, og da gjenstår det å beregne treets høyde (H).
Forstørrelsesfaktoren beregnes: f = L : l
Treet høyde beregnes: H = f × h
Disse likningene kommer fra teorien om formlike trekanter: H/h = L/l
Så lenge sola står i samme høyde på himmelen, kan forstørrelsesfaktoren f 
brukes til å beregne høyden på flere trær.
Motivasjonsspørsmål for videre aktivitet:
Hvilken gruppe finner det høyeste treet?

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Målebånd eller "Annies kloss", skrivesaker og blyant
Hele året

Område med trær eller stubber

Omkrets av trær

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- gjere greie for talet π og bruke det i berekningar av omkrins, areal og volum

La elevene jobbe sammen to og to eller i grupper. Oppgaven er å måle 
omkretsen på trærne rundt omkring. Er dere på et hogstfelt, så mål 
omkretsen av stubbene. Noter omkretsen. Nå som omkretsen er funnet, kan 
sirkelflaten (arealet) av treet/stubben regnes ut. Elevene må tenke formler 
for omkrets og areal av en sirkel: "hvordan kan vi regne ut arealet når vi har 
omkretsen?" Et lyst hode finner ut at "vi må finne radius!"
Ved at de er ute og ser treet/stubben blir oppgaven mer konkret. Får de til 
svar at radius er f.eks 40 cm enda treet ser veldig tynt ut, da må det være noe 
som ikke stemmer...
Slå gjerne sammen alle målingene dere har gjort på omkrets, og finn 
gjennomsnittet. Finnes ingen trær eller stubber i nærheten, så kan 
lekeapparater i skolegården, som f.eks. huskestativ gjøre samme nytten.
Se opplegg for "finn høyden av treet". Kan dere regne ut volumet av 
treet? Et tre er i smalere i toppen enn nederst i stammen. Kan man ta 
mål av stammens omkrets ved ulike høyder, for å regne volum ut fra et 
gjennomsnitt? Hva med areal av stammens/stubbens overflate?

Matematikk, måling

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Loggbok og blyant
Hele året

Ved en vei eller ved havna

Innsamling av data

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og 
søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling

Foregår undersøkelsen ved en vei, velger elevene en bilfarge de vil lete etter 
før vi går i gang. Hvis det er en stor gruppe, og det er muligheter for det, kan 
gruppen deles i to og undersøke ved to ulike veier. Elevene får beskjed om at 
hver gang det kommer kjørende en bil med «deres» farge, setter de et kryss 
e.l. på arket sitt. Det er ikke lov til å bytte farge etter at vi har startet. Når tiden 
er ute, bearbeider elevene materialet ved å se på hvilken farge det var flest 
av, færrest av, like mange av osv. Dette illustreres ved et søylediagram der 
bilfargene er brukt.
Det er mange varianter i hva som kan telles, og neste statiske undersøkelse 
kan ta utgangspunkt i f.eks:

 - Fokuser på bilstørrelse; personbil, varebil, 
lastebil, trailer, buss etc.
 - Kvinnelige eller mannlige sjåfører?
 - Hvor mange passasjerer i de ulike bilene?
 - Hvor mange syklister? Hvor mange med og 
uten hjelm?
 - Hvor mange fotgjengere?

I etterkant kan dette illustreres ved et 
søylediagram, enten på papir, eller kanskje dere 
kan forsøke å lage det i Excel på datamaskinen?
Den samme undersøkelsen kan gjøres ved 
havna, der vi samler data over båter. Hvor 
mange lastebåter? Hvor mange sjarker? 
Hvor mange livbåter i de forskjellige båtene? 
Søylediagrammene kan også lages i snø/grus/
sand, slik at elevene kan stå i dem og dermed få 
en opplevelse av ulikhetene.

Matematikk, statistikk og sannsynlighet

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Til fellene: Pappkrus eller syltetøyglass, spade, pinner eller steiner, lokk. Til 
undersøkelsen: Korrekturlakk, papir og blyant

Sommerhalvåret

Ulike områder som barskog, løvskog og eng

Insektfellestatistikk

Kompetansemål etter 4. årssteget:
- samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og 
søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling

Denne aktiviteten kombinerer naturfag, matematikk og data:
Insektfeller (også kalt barberfeller; se beskrivelse i naturfagdelen) settes ut
i ulike områder, f.eks i barskog, løvskog og på en eng. (Eller velg ut et sted
dere tror det blir bra fangst!). La fellene stå ute f.eks. over natta. Undersøk
fangsten, og lag en oversikt over hvor mange insekter av hver art dere
finner. Plukk ut f.eks. løpebiller, og bruk disse i videre undersøkelser.
Alle løpebillene som er fanget, merkes med en prikk korrekturlakk på
ryggen før de slippes fri.

Sett ut fellene på nytt. Sjekk fellene dagen etter. Ble det fanget mange
løpebiller med korrekturlakk på ryggen? Ut fra denne undersøkelsen kan
man beregne omtrent hvor mange løpebiller som fins i området.
Ved å bruke denne formelen får dere det omtrentlige tallet for antall
løpebiller i området:

løpebiller fanget totalt dag 2
antall merkede løpebiller dag 2  

 x antall løpebiller fanget og merket dag 1

Matematikk, statistikk og sannsynlighet

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:

LÆ
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Hele året
Målebånd/meterstokk, papir, blyant, kalkulator (eller bruk Excel)

Hvor som helst

Gorillafaktor

Kompetansemål etter 7. årssteget:
- finne median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdere dei ulike sentralmåla i forhold til 
kvarandre

Hvor langt har vi kommet i utviklinga siden apestadiet? Dette kan vi finne ut 
ved å måle gorillafaktoren iblant oss!
Det trengs tre elever til å gjennomføre målingene; en elev noterer navn, mål 
og faktor, to elever måler.
Gorillafaktoren måles slik: Mål først "vingespennet", dvs lengden fra 
fingerspiss til fingerspiss når armene er utstrakt. Noter lengden. Mål deretter 
kroppslengde. Noter. Ta vingespenn dividert på kroppslengde.
Dess større tall dere får her, dess høyere er gorillafaktoren!
Regn ut gorillafaktoren for alle elevene i gruppa, og finn gjennomsnittet.
Er det forskjell på den gjennomsnittlige gorillafaktoren hos guttene og 
jentene?

Eleven med høyest 
gorillafaktor kan kanskje få 
en banan i premie?
Oppgavene kan også 
være å plassere dataene 
i regneark og lage 
formel for beregning av 
gorillafaktoren.

Matematikk, statistikk og sannsynlighet

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:
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Skjema, skriveredskap, stoppeklokke, måleband og to godt synlige
markører (f.eks. kjegler)

Hele året

Veikant

Fartsmåling

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, 
presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei 
kan gje

Lag skjemaer med kolonner for nummerering av bilene som skal observeres,
avstand (s), tid (t), bilmerke og kjønn på bilfører. Finn et sted ved den aktuelle 
veien som gjør det mulig å observere biler over en strekning på 200 meter. 
Mål opp 200 meter på vegen på en slik måte at det er greit å se «start» 
og «mål» fra observasjonsstedet. En gruppe elever tar tida fra «start» til 
«mål» på alle biler som passerer i løpet av den tida en har til disposisjon. 
Tidsmålingene skrives fortløpende på skjemaene. En annen gruppe elever 
bruker skjemaene til fortløpende registrering av bilmerker. Tredje elevgruppe 
foretar registrering av kjønn på bilførerne og fører disse opplysningene inn i 
skjemaene. For alle elevgrupper gjelder at de bør være minst mulig synlige 
for bilførerne. Gruppe 2 og 3 bør gjøre sine observasjoner et stykke etter de 
strategiske punkter for gruppe 1.
Bruk regneark (prøv gjerne Excel) til å beregne hastigheten til den enkelte bil. 
Det lages også tilhørende grafiske oversikter, der en undersøker om det er 
noen sammenheng mellom bilmerker, kjønn på bilfører, og hastighet.

Matematikk, statistikk og sannsynlighet

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:
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Hele året
Håndsag, kniver, husholdningshyssing, fiskesnøre eller annen sterk tråd som 
kan brukes til buestreng. Stiv papp, tusjer, blyanter og notatbøker.

Skog

Pil og bue, relativ frekvens

Kompetansemål etter 10. årssteget:
- finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse 
samanhengar og spel

Etter samtale om hva som bør vektlegges, går en samlet ut i skogen for å finne 
egnede bueemner. Einer egner seg desidert best, men f.eks. rogn kan også brukes. 
Lar det seg gjøre, er det en fordel med tanke på høgt aktivitetsnivå at hver elev får 
sitt bueemne. Erfaringsmessig er det en fordel om læreren vurderer en elevs valg 
av bueemne før emnet kappes. Kniv brukes til forming av buen. Under utformingen 
sjekkes det med jevne mellomrom om buen bøyes noenlunde jevnt i begge ender, 
når den spennes. Det lages spor i begge ender av buen for feste av buestreng. 
Buestrengen festes, slik at det oppnås passe spenn i buen.
Nå må det finnes emner til å lage piler av – minst ett emne til hver elev. I 
restmaterialer etter treforming er det som regel brukbare emner. Lengden på et 
emne vurderes i forhold til spent bue som skal brukes, når den enkelte pil er ferdig. 
Pilene formes med kniv. De fleste elever trenger mye veiledning, og en må regne 
med en del testskyting for å finne pilformer med gunstig tyngdepunkt.
Når elevene har piler som fungerer, er det tid for å lage blinker. Stiv papp (f.eks. 
sider av store pappkasser) brukes. 4-6 elever går sammen om hver blink. Inndeling 
i sirkelringer fra 1 til 10 gjøres med vannfast tusj. De ferdige blinkene festes på 
hensiktsmessig måte (tre, stokk, vegg uten vinduer osv.).

Elevene går sammen parvis og starter skyting mot blink. Avstanden mellom blink 
og skytter reguleres i forhold til størrelse på blink og styrke på buer. Mens den 
ene i hvert par skyter, noterer den andre bom eller type treff for hvert av f.eks. 10 
skudd. Når begge i et par har skutt 10 skudd, regner hver elev ut relativ frekvens 
for de ulike typer utfall på sine skudd. Det skytes flere serier, og parvis prosedyre 
som beskrevet ovenfor gjentas for hver serie. Hver elev sammenlikner de relative 
frekvenser for ulike typer utfall i hver av sine serier. Undervegs og avslutningsvis 
samtales det om bruk av relativ frekvens som sannsynlighet.

Resultatene kan også beregnes og presenteres på data; Excel, PowerPoint

Matematikk, statistikk og sannsynlighet

Sted:
Årstid:
Utstyr:

Gjennomføring:
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