Forord
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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Hvorfor bruke naturen som læringsarena
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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Hvorfor bruke naturen som læringsarena
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.
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Minst 1 time fysisk aktivitet
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.
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Stedsbasert læring
- en metode for bruk av andre læringssteder enn klasserommet
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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Stedsbasert læring
- en metode for bruk av andre læringssteder enn klasserommet
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.
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Allemannsretten
Retten til fri ferdsel er en gammel rett i Norge. Det har til alle tider og for alle mennesker vært lov å
ferdes, bruke og høste av naturen etter nærmere regler. Disse rettighetene blir kalt allemannsretten. I
1957 ble allemannsretten nedfelt i Lov om friluftslivet (Friluftsloven).
I korthet innebærer allemannsretten rett til å ferdes fritt til fots i utmark gjennom hele året når
ferdselen skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Man kan også ferdes på innmark til fots eller
på ski når marka er frossen eller snødekt, dog ikke i perioden 30. april til 14. oktober. For områder
vernet etter naturmangfoldloven kan det gjelde egne regler for ferdsel (f.eks. ferdselsforbud i sjøfuglreservat i hekketida). Som innmark regnes gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite,
samt områder hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for grunneier. Med utmark
menes områder som ikke regnes som innmark. Dvs. all udyrket mark som skog, fjell og hei.
Dette bør du som lærer vite når du skal ha med skoleklasse ut i naturen
•
•
•

Ferdsel, opphold og rasting i utmark kan foregå fritt med hjemmel i allemannsretten
Alle tilretteleggingstiltak (lage stier, sette opp gapahuk mm) krever tillatelse fra grunneier
Ferdsel over innmark (gjennom gårdstun, i kanten av dyrka mark mm) krever tillatelse fra
grunneier

Når en har med skoleklasser eller SFO-grupper på tur og bruker naturen som læringsarena, baseres
ferdsel og bruk på allemannsretten. Det betyr at en ikke trenger å innhente tillatelse for å ta med
en gruppe ut så lenge ferdselen går i utmark. Dersom skolen bruker det samme området mye, vil
vi anbefale at en informerer grunneier og drøfter om det er spesielle hensyn en bør ta. Dersom en
skole ønsker å tilrettelegge et område i utmarka f.eks. ved å rydde stier eller lage rasteplass, må det
innhentes tillatelse på forhånd. Det er mange eksempler på at både enkeltgrunneiere og grunneierlag
har bidratt positivt til at barnehager og skoler har fått etablert en naturlekeplass, læringsarena eller
en leirplass. I skogbrukets sertifiseringsopplegg (PEFC) er det også tatt inn krav om at skogeier skal
bidra til løsninger: «Skogeier skal innen rammene av rimelig næringsutnytting og privatlivets fred bidra
til hensiktsmessige løsninger for anlegging av stier, skiløyper, rasteplasser o.l. og for uteområder for
barnehager, skoler og skolefritidsordninger, og gi tillatelse til slike når det ikke er i strid med viktige
næringsmessige eller økologiske hensyn. Dette endrer ikke rettighetsforholdene etter friluftsloven.» En
god dialog med grunneier kan også være verdifullt for å bli oppmerksom på natur- og kulturkvaliteter
i området og få informasjon om hvordan området brukes til skogsdrift, beite, fiske ellet annet. For
tilrettelegging av fast bålplass trengs det i tillegg godkjenning av brannvesenet.
Dette bør elevene kunne om allemannsretten
•
•
•
•
•

Forskjell på innmark og utmark
Viktigste bestemmelsene om ferdselsrett i utmark og innmark
Viktigste bestemmelser om høsting - rett til å plukke bær, sopp og blomster (egne regler for molter
Nord-Norge), rett til å fiske med sportsfiskeredskap i sjø
At allemannsretten innebærer at vi skal ta hensyn til naturen, grunneier og andre brukere;
opprydding, hensyn til dyr på beite, hensyn til fugl og vilt, lukke grinder, båndtvangbestemmelser
Informasjon til skoleelever om allemannsretten med de retter og hensyn den innebærer, bør være
en naturlig del av undervisningen når skolen bruker naturen som læringsarena.

Mer informasjon:
- Faktakort om allemannsretten fra Friluftsrådenes Landsforbund
- Tverrfaglig undervisningsopplegg om allemannsretten utvikla av Gyldendal og Norsk Friluftsliv i
samarbeid med bl.a. Friluftsrådenes Landsforbund: http://skole.salaby.no/allemannsretten
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Friluftsrådenes Landsforbund

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 2. årstrinn:
- lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

Samle steiner og lage steintroll
Sted:

Hvor som helst

Årstid:

Hele året

Utstyr:

En isboks eller melkekartong til hver elev, lim, hobbymaling, pensler, kopper
med vann, tørkepapir og f. eks. tøybiter, ullgarn, bomull, knapper, trebiter,
never etc.

Gjennomføring:

De fleste barn er glad i steiner, og har vel på ett eller annet tidspunkt hatt en
steinsamling? Utvalget av runde, pene og glatte steiner er ikke alltid så godt
rundt skolen, men barna kan oppfordres til å samle steiner når de er ute på
tur, på vei til og fra skolen, i fritiden og på ferie. Steinene samles i hver sine
isbokser eller melkekartonger på skolen.
La elevene få velge seg ut en av steinene de har samlet selv. Elevene kan
etter tur få fortelle hvor de fant steinen og hva det er med denne steinen som
gjorde at de valgte akkurat denne.
Bruk tid på å sende steiner rundt i klasserommet, la elevene få se i
hverandres esker, sortere dem etter form, farge eller størrelse etc. Barna
lærer seg å observere og se etter noe på tur, de lærer å bli kvalitetsbevisste,
samle og ta ansvaret for ting. Kanskje kjenner noen en geolog eller en annen
person som vet mye om stein, og som kan komme og fortelle dere litt?
Steinene kan benyttes til å lage steinhus, steintroll etc. Eller hva med å bygge
biler, hus etc slik som i ”The Flintstones”? Lag en felles utstilling når dere er
ferdige, og inviter foreldrene på kunstutstilling!
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Oslo og Omland Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 2. årstrinn:
- leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende
elementer og ord

Høl i hatten
Sted:

Hvor som helst

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Ball med maksimal størrelse som en håndball, bruk flere baller dersom
mange er med på leken

Gjennomføring:

Barna står på rekke ved siden av hverandre. Atle står med ballen et stykke
unna og tenker på et navn; for eksempel Hilde. Han kaster ballen til Christine
og sier «jentenavn på H». Dersom Christine ikke greier å gjette navnet, roper
Atle «høl i hatten!», og Christine kaster ballen tilbake til Atle.
Så kaster Atle ballen til Thomas, som står ved siden av Christine. Han greier
heller ikke å gjette riktig navn, og ballen går videre. Når hele rekka har fått
gjettet, kaster Atle ballen igjen til Christine og sier «jentenavn på Hi!». Greier
Christine det, gir hun ballen til Atle. Han hiver ballen så høyt opp i været han
klarer, mens han løper lengst mulig av gårde, og Christine skal fakke ballen.
Når Christine har grep om ballen, roper hun «stopp!», og Atle må stoppe.
Christine tar tre kjempeskritt, to hink og spytter så langt hun klarer mot Atle.
Atle former en ring med armene, og Christine skal forsøke å treffe oppi ringen
med ballen. Klarer hun det,
er det hun som får «stå»
neste gang. Hvis ikke, «står»
Atle en runde til, og finner
på et nytt navn, en by, et
land, en ting i naturen eller
lignende.
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Oslo og Omland Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 2. årstrinn:
- leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende
elementer og ord

Min mann heter
Sted:

Plasser med grus/asfalt eller annet fast underlag

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Ball med god sprett

Gjennomføring:

For å leke denne balleken bør du kunne alfabetet og ha god fantasi. I tillegg
må du huske regla:
“Min mann (evt. kone) heter ____, jeg selv heter ___, vi bor i ____ og spiser
bare ____ “.
Samtidig som dere sier regla høyt skal dere sprette ballen i takt. For hver
gang dere kommer til et av de åpne feltene i regla skal dere sprette ballen
under beinet. Feiler dere er det neste man sin tur.
Lise starter med bokstaven A. I hvert av de åpne feltene i regla skal hun sette
inn et guttenavn, et jentenavn, et sted, land eller verdensdel og en matrett
som alle begynner med bokstaven A. Som f.eks.:
“Min mann heter Anders, jeg selv heter Anita, vi bor i Amerika og spiser bare
Appelsiner”.
Klarer man dette uten å feile får man fortsette videre. Neste bokstav i
alfabetet er B, og Lise fortsetter:
“Min mann heter Bjørn, jeg selv heter Bjørg, vi bor i Bergen og spiser bare
Bananer”.
Deltagerne får ikke lov til å bruke flere ballsprett slik at man får tid til å tenke
seg om. Alt skal skje fortløpende og i takt. Feiler Lise så er det neste man sin
tur, dvs Jens som må begynne med bokstaven A. Han får ikke lov til å bruke
de samme navnene som Lise brukte, og må derfor finne på nye:
“Min kone heter Anne, jeg selv heter Anton, vi bor i Andeby og spiser bare
Alligatorer”.
Når det blir Lises tur igjen, begynner hun på den bokstaven hun feilet på.
Førstemann som er igjennom hele alfabetet har vunnet.
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Oslofjordens Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 2. årstrinn:
- leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, stavelser, meningsbærende
elementer og ord

Bokstavskattejakt
Sted:

Hvor som helst

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Oppgaveark med oppgavene nevnt nedenfor

Gjennomføring:

Elevene går sammen to og to eller i grupper, og får i oppgave å finne f.eks:
• tre ting som begynner med S
• tre ting som slutter på E
• tre ting som har T i seg (ikke T som første eller siste bokstav)
• to ting med en stavelse
• to ting med tre stavelser
noe som rimer på:
- Grein
- Lus
- Lomme (eks. plomme)
- Lær
Ta tingene med for å vise lærer eller et dommerpanel. Hvis tingen er for stor
til og bæres, da er det lov å bare peke på den.
Andre mulige rim-ord til bruk i skogen/på stranda:
• Stopp
• Spann
• Staur
• Pose
• Minne
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Oslo og Omland Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 2.årstrinn:
- uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske uttrykk

Arbeid med eventyr - dramatisere, imitere
Sted:

Eit område som passar godt i høve til eventyret

Årstid:

Heile året

Utstyr:

Ingenting

Gjennomføring:

Gjer elevane kjende med ulike eventyr. Finn naturområde som kan passe
godt til å dramatisere eventyret: Ei bru over ei elv kan til dømes vere eit
godt utgangspunkt for å dramatisere «Dei tre
Bukkane Bruse som skulle til seters for å gjera
seg feite».
Ein forutsetning for å imitere eventyr er at
elevane er kjende med dei ulike eventyra som
blir imitert. Derfor kan dette vere ein fin måte
å tilarbeide dette stoffet på. Del elevane inn i
grupper. Kvar gruppe får eit eventyr som dei
skal imitere. Naturmateriale av ulik kvalitet
blir «kostyma» til elevane. Etter tur imiterer
gruppene mens dei andre gissar kva slag
eventyr det dreier seg om.

Arbeid med eventyr - eventyrbilde
Sted, årstid, utstyr: Hvor som helst, hele året, ingenting
Del inn i grupper, og spre gruppene utover i området. Hver gruppe seg
imellom blir enige om et eventyr som skal “illustreres”, dvs. bygges av
naturmateriale. Ingen av gruppene skal se eller høre hvilket eventyr de andre
lager. Når alle gruppene er ferdige, går gruppene rundt i fellesskap og gjetter
hvilke eventyr som er laget.
Naturen har mange farger og former, og er full av materiell for små kunstnere.
Bildene her blir en blanding av to- og tredimensjonale. Den muligheten har
man ikke med papir og farger! Til og med søppel kan nyttes; en gjenglemt
kork fra en ketchupflaske gjør seg f.eks. utmerket som hetten til Rødhette!
Når dere ikke kommer på flere eventyr, så kan dere prøve å illustrere en sang
eller regle. En rot som stikker opp fra bakken kan f.eks brukes i “Gubben og
gamla lå og dro, og kunne ikke få opp rota...”.
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Friluftsrådet Vest og Oslo og Omland Friluftsråd
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N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 4. årstrinn:
- samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Arkitekten
Sted:

Overalt

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Naturmaterialer; pinner, steiner, kongler, blader, skjell osv. Snø/is er også
ypperlig å bruke

Gjennomføring:

To og to jobber sammen: “Byggmester” og “lærling”. Før byggingen starter, går de to
i sammen rundt for å finne materialer til byggverket. Byggmester og lærling skal ha
de samme materialene: plukker byggmester opp en kongle, da må også lærlingen
plukke en kongle, finner byggmester et blåskjell, må lærlingen finne et blåskjell osv.
Bestem på forhånd hvor mange gjenstander dere skal samle, 5-6 kan være et greit
antall.
Nå er det tid for bygging! Byggmester og lærling setter seg ned med ryggen mot
hverandre. Byggmester begynner å bygge, og forklarer nøye alt han gjør. Lærlingen
skal bygge et eksakt likt byggverk (uten å smug-kikke!). Her er det viktig at
byggmester er god til å forklare, og lærlingen god til å lytte.
Byggmester kan begynner slik:
- ”Start med å tre den spisse enden av konglen ned i sanda.” Lærlingen adlyder.
- “Til høyre for konglen legger du blåskjellet, med den spisse delen inn mot
konglen”. Lærlingen adlyder. Slik fortsetter de til byggverket er ferdig. - Og nå er det
spennende å se om det ble likt!
For at lærlingens byggverk skal bli et nøyaktig speilbilde av byggmesterens, må han
gjøre motsatt hver gang han får beskjed om å legge noe til høyre/venstre.
Mange varianter kan gjøres av denne aktiviteten:
- Det som byggmesteren gjør, noteres på et papir av lærlingen før han til slutt
begynner bygginga.
- Lærlingen tegner byggverket slik byggmesteren sier det skal være. Lærlingen
bygger, og resultatet sammenlignes med byggmesterens tegning eller byggverk.
- Lærlingen får se 3 sekunder på byggmesterens byggverk/mønster, og skal så
gjøre likedan.
- Man kan også gjøre dette som en gruppeoppgave.
- Istedenfor «småting», kan det bygges med stokker, greiner, store steiner osv.
“Arkitekten” kan brukes på alle trinn, og vanskelighetsgraden kan tilpasses alderen
på elevene. På høyere trinn kan f. eks matematikk (vinkler) kobles inn, eller kanskje
byggmesteren kan forklare på engelsk?
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Salten Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Dramatisering - Petter Dass
Sted:

Ved sjøen

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Fortellinga om Petter Dass og Hinmannen

Gjennomføring:

Elevgruppa deles inn i grupper på inntil 4-6 elever. Deretter får den
enkelte gruppe utlevert fortellinga om Petter Dass og Hinmannen.
Gruppa diskuterer seg igjennom fortellinga og blir enige om rollefordeling
og fortellermåte/dramatisering. Naturen har mange rom og scener. La
gruppa finne et passende sted for sin dramatisering. Effekter og kostymer
finner man med god fantasi i naturen.
Historien kan være et utmerket utgangspunkt for vannleik/konkurranse
i de strøk av landet som normalt ikke er plaget med alt for høye
badetemperaturer. Uttrykket "Høyere opp og lenger fram, din Satan!"
brukes da av den utfordrer som mener han eller hun er tøff nok til å gå
lenger ut i "det kalde" vannet enn den som allerede er et stykke ut i.
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Salten Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Logg - ut i verden
Sted:

Ingen spesielle krav

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Loggbok, skrivemateriell og eventuelt kamera

Gjennomføring:

Elevene velger kjente steder i lokalmiljøet (gjerne steder som
jernbanestasjonen, kirka, butikken, en barnehage eller lignende).
Oppgaven blir å formidle et "inntrykk" fra en halvtimes observasjon på det
aktuelle stedet.
Sentrale spørsmål som bør komme fram i loggen er:
•
Hvor er jeg?
•
Hva ser, hører, lukter, smaker, føler jeg?
•
Hvilke andre mennesker ser jeg?
•
Hva gjør de?
•
Hvordan forandrer situasjonen seg i løpet av den tida jeg er der?
Observasjonene fra loggboka framføres for samlet gruppe etter
bearbeidelse av notater gjort ute i felten. Ta gjerne med kamera, og
kanskje kan det lages en presentasjon med PowerPoint?
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Trondheimsregionens Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen

Språkutvikling
Sted:

En barnehage, leikeplass i skolens nærområde

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Skrivesaker og observasjonsark "Språkutvikling 1-6 år"

Gjennomføring:

Gjennomføring:
Dra ut på ekskursjon til nærmeste barnehage. Vær sammen med
barnehagebarna i leik ute. Leik med dem, snakk med dem, observer og
noter! Elevene kan gjerne jobbe sammen i par, slik at den ene noterer mens
den andre engasjerer barnehagebarnet. Del gjerne inn i grupper, og la hver
gruppe være ansvarlige for ett spesielt alderstrinn.
Skriv inn eksempler på ord og setningsbruk fra barn i den aktuelle alder.
1 år (pludreramser, et par ord):
2 år (2-3 ords setninger, forståelse for at hver gjenstand har et ord, hva er
det-spørsmål):
3 år (3-4 ords setninger, enkle tidsbestemmelser, bruk av personlig
pronomen (jeg, han/hun…):
4 år (språklig aktiv periode, overdrivelser, rike språklig bilder, ordleker):
5 år (4-5 ords setninger, språk og aktiviteter kan kombineres):
6 år (lengre og mer kompliserte meninger, økt interesse for lest og skrevet
språk):
Forslag til observasjonsark ”Språkutvikling 1-6 år”:

1 år (pludreramser, et par ord):
2 år (2-3 ords setninger, forståelse for at hver gjenstand har et ord, hva er det – spørsmål):
3 år (3-4 ords setninger, enkle tidsbestemmelser, bruk av personlig pronomen (jeg, han/hun..):
4 år (språklig aktiv periode, overdrivelser, rike språklige bilder, ordleker):
5 år (4-5 ords setninger, språk og aktiviteter kan kombineres):
6 år (lengre og mer kompliserte meninger, økt interesse for lest og skrevet språk):
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Trondheimsregionens Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Improvisasjon
Skolens nærområde/nærmiljø

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Konvolutter med stikkord til de ulike kategoriene, lapper til å skrive på

Gjennomføring:

Improvisasjon handler om å framføre noe man egentlig ikke er forberedt
på å framføre. Elevene deles i grupper. Hver gruppe får en konvolutt
som skal representere en kategori. Noen eksempler på kategorier er:
Steder, replikker, personkarakteristikker, ulike problemer, tidspunkter og
værforhold og lignende. Innenfor hver gruppe/kategori lager elevene flere
stikkord som skrives ned på lapper. Lappene legges i konvolutter, og
konvoluttene samles inn.
Gruppene skal nå i tur og orden få prøve seg på improvisasjon. De
trekker en lapp fra hver konvolutt og leser dem høyt en etter en. For
eksempel:
På sjøen, - jeg har ikke sovet i natt, smørblid bilselger, det er
busstreik, julaften med masse snø.
Ved hjelp av stikkordene skal de dramatisere en liten fortelling
for de andre elevene.
Gjennomføringen vil da bli en
slags teatersportsgren hvor
elevene ved hjelp av stikkordene
bruker fantasien og forsøker
å improvisere/dramatisere en
handling. Gruppene får en gitt tid
å bruke, f.eks. 5-10 minutter, før
neste elevgruppe står for tur.
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Trondheimsregionens Friluftsråd
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N G I F RIL U

Norsk, muntlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres

Leirbålsamtale
Sted:

Bålplassen, samlingsplassen, i lavvoen eller lignende

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Ved til bål og fyrstikker

Gjennomføring:

Leirbålet har en samlende verdi og egner seg ypperlig for gode samtaler.
Endringer i læringsmiljø fører elevene inn i nye sosiale settinger og
fremmer derved viktige egenskaper som samarbeid og toleranse. Det
kan f.eks. være lettere å prate om egne tanker og følelser rundt et leirbål
enn i et klasserom.
Ta utgangspunkt i en felles tekst eller en bok som har blitt lest, et
teaterstykke/en film elevene har sett, forskjellige dataspill, sosiale
medier eller TV-program de er opptatt av med mere.
Spørsmål til samtale kan f.eks. være:
• Hva handler boka/filmen/spillet/programmet om?
• Hvorfor likte du/likte du ikke boka/filmen/spillet/programmet?
• Hvilken aldersgruppe synes dere boka/filmen/spillet/programmet
passer best for? Hvorfor?
Med utgangspunkt i dataspill
og TV-titting:
•
Hvor lenge sitter dere
foran skjermen pr. dag?
•
Lærer dere noe av
dette?
•
Ved samling rundt leirbålet er
det også godt egnet å ta opp
samfunnsfaglige temaer som
trivsel på skolen, mobbing,
vennskap, forventninger til
gutter og jenter osv.
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Trondheimsregionens Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, skriftlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 10. årstrinn:
- lese og analysere et bredt utvalg tekster i ulike sjangere og medier på bokmål og nynorsk og
formidle mulige tolkninger

Lyrikk rundt bålet
Sted:

Bålplassen, samlingsplassen, i lavvoen eller lignende

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Bålplass, ved og fyrstikker

Gjennomføring:

Få steder passer det vel bedre å diskutere lyrikk enn rundt et leirbål?
Ta utgangspunkt i et dikt, f.eks diktet "Norsk kjærleikssong" av Tor Jonsson.
Tor Jonsson (1916-1951) er en kjent norsk lyriker som vokste opp under
trange kår i Lom i Gudbrandsdalen. Jonsson brukte ofte naturen som
utgangspunkt for å uttrykke følelser og sinnsstemninger.
Norsk Kjærleikssong
Eg er grana, mørk og stur.
Du er bjørka. Du er brur
Under fager himmel.
Båe er vi norsk natur.
Eg er molda, djup og svart.
Du er såkorn, blankt og bjart.
Du ber alle voner.
Båe er vi det vi vart.
Eg er berg og naken li.
Du er tjørn med himmel i.
Båe er vi landet.
Evig, evig er du mi.
(Fra «BERG VED BLÅTT VATN»)
Spørsmål til samtale:
• Hva sier dette diktet om norsk natur?
• Hva sier dette diktet om livet og kjærligheten?
• Hvilken rolle har de ulike treslaga i diktet, og hva representerer disse i
diktet?
Lag et dikt selv fra naturen med ting du finner der - som du tar med som
bilder på tanker eller følelser i et selvskrevet dikt.
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Trondheimsregionens Friluftsråd

N G I F RIL U

Norsk, skriftlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 10. årstrinn:
- planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i
prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

Uteavisa
Sted:

Ingen spesielle krav

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Kamera, skrivemateriell og eventuelt kommunens arealplan

Gjennomføring:

Uteavisa er en aktivitet som setter alle i sving, og går på tvers av fagene
norsk, naturfag og samfunnsfag:
Bli kjent med skolens nærområde i forhold til mulighetene dette området
har for aktivitet utenfor klasserommet. Ta utgangspunkt i noen av
spørsmålene under, ta med kamera og legg i veg! Jobb sammen i grupper,
og bytt på å være journalister/fotografer.
Bruk materialet dere har samlet til å lage en «Uteavis» som kanskje kan
selges til inntekt for leirskole, teatertur eller lignende?

•
•
•
•
•
•

Hvilke skogsområder har skolen tilgang på? (Evt. liten
hundremeterskog ute i skolegården?)
Hvilke områder i fjæra brukes jevnlig?
Hvilke bedrifter er skolen i kontakt med gjennom lokalsamfunnet?
Hvilke ekskursjonsmål ligger innenfor nærområdet/ 1-2 km grensa?
Hvilke lag og foreninger har tilholdssted i samme område?
Skjer det noe av spesiell betydning akkurat nå i lokalsamfunnet?
Skal det skje noe i nærmeste framtid?
Er det noe dere savner i lokalsamfunnet? Kanskje dere kan lage en
rubrikk med «ungdommens ønskeliste»?
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Norsk, skriftlig kommunikasjon
Kompetansemål etter 10. årstrinn:
- planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i
prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

Turleder
Sted:

Ingen spesiell

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Skrivemateriell og PC

Gjennomføring:

Læreren har laget en utlysning vedrørende en ledig stilling som turleder på
neste tur, og denne presenteres for klassen. Turlederen bestemmer hvor
Læreren har laget en utlysning vedrørende en ledig stilling som turleder på
neste tur, og denne presenteres for klassen. Turlederen bestemmer hvor
turen skal gå (innenfor rammen av det vi kan kalle skolens nærområde),
og hvilken aktivitet som skal gjennomføres.
Elevene får i oppgave å søke på stillingen. Søknaden skrives PC, og skal
inneholde:
1.
Overskrift med kort presentasjon av den som har skrevet søknaden.
2.
Hvilket forslag du har til reisemål og aktivitet.
3.
Hvorfor dette er et bra forslag for hele klassen.
4.
Hva du tok hensyn til da du bestemte deg for dette forslaget.
5.
Hvilke fordeler klassen har av at nettopp du får stillingen.
Etter at søknadene er hurtig behandlet velges det ut en (flere) turleder(e)
som får søknaden sin innvilget. Turen går da til det aktuelle reisemålet, og
den foreslåtte aktivitet gjennomføres.
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Norsk, språk, litteratur og kultur
Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk

Engelsk på norsk
Sted:

Ingen spesielle krav

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Plakater med engelsk-norske ord, blyant og svarark

Gjennomføring:

Mange ord som brukes hyppig i ungdomsmiljøer, har engelsk opprinnelse.
Denne oppgaven har som mål å gjøre elevene bevisst på den engelske
opprinnelsen, og hvilke norske ord og begrep som har samme betydning.
Plakater med engelske ord (f.eks. nerd, crazy, sure, cash, chill, fed-up,
allright, okey, lame, cool, osv.) plasseres rundt om i terrenget. Elevene
deles inn i grupper på 2-3 elever og får med seg blyant og hvert sitt
svarark. Etter hvert som elevene finner de aktuelle plakatene noteres det
engelske ordet ned i riktig rute. I tillegg settes en forbindelsesstrek mellom
det engelske ordet og det riktige norske ordet.
I tillegg kan man samtale om:
Er den norske oversettelsen dekkende, finnes andre norske synonym
som kan være bedre? Hvorfor plukker vi opp engelske ord? Er det andre
engelske ord vi bruker i dagligtalen? Bruker vi kanskje andre slang-ord fra
andre språk? Har vi eksempler på hvordan norsk kan ha hatt innflytelse på
andre språk?
(Vikingtokter brakte norske ord inn i engelsk tale i vikingtida, og
norskproduserte SKAM har (for en kort periode?) påvirket dansk og
svensk ungdomsspråk i sin tid).
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Norsk, språk, litteratur og kultur
Kompetansemål etter 7. årstrinn:
- gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til
enkeltindivider og grupper av mennesker

Retorikk og språklige virkemidler
Sted:

Ingen spesielle krav

Årstid:

Hele året

Utstyr:

2 stk. stubber til å stå på, skrivemateriell

Gjennomføring:

Retorikk handler mye om språklige virkemidler, men også mye om hvordan
du bruker stemmen din, følelsene og kroppen din.
Elevgruppa deles i to: A-gjengen og B-gjengen. Begge gruppene får tildelt
samme område, men gruppene har forskjellige interesser i forhold til det
aktuelle området.
A-gjengen kan for eksempel være representanter fra et gruveselskap som
har gjort flere interessante «funn» i området. De ønsker snarest å sette i
gang med en omfattende virksomhet med sprenging og boring.
B-gjengen kan for eksempel være reindriftssamer som har hatt tilhold i
dette området i flere generasjoner. Området utgjør en betydelig del av
reinflokkens vinterbeiteområder.
Ved hjelp av de språklige virkemidlene nedenfor skal ulike grupper
innenfor hver av gjengene argumentere sterkt for at akkurat deres gruppe
er den rette til få dette området.
Gruppe 1: Gjentagelse (Lag en tale/et innlegg der dere av og til 			
gjentar: Jeg burde få dette området fordi …)
Gruppe 2: Sammenligning (Dette området er som …).
Gruppe 3: Besjeling (Når noe fysisk, ikke-menneskelig blir gitt 		
menneskelige egenskaper. Som for eksempel: Ikke la meg bare ligge her
å bli gammelt, sa gresset).
Gruppe 4: Overdrivelse (Vi tar i ekstra: Jeg er helt sikker på at verden vil
møte en naturkatastrofe av dimensjoner dersom …).
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Norsk, språk, litteratur og kultur
Kompetansemål etter 10.årstrinn:
- gi eksempler på og kommentere hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i
oversatte tekster fra samisk og andre språk

Samisk kultur
Sted:

Ingen spesielle krav

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Utdrag fra diktromanen «PALIMPSEST - Nattsol gjør våken» av den samiske
dikteren Aagot Vinterbo-Hohr

Gjennomføring:

Samisk språk er et av de mest utviklede språk når det gjelder å beskrive
arktisk natur og forholdene så langt nord. Som et eksempel har samene
over 20 ordvariasjoner for ordet snø. Ut fra dette lille eksemplet er det en
kjensgjerning at den samiske kultur har sterke bånd til naturen.
Ta med elevene ut. På veien får elevene i oppgave å kjenne på naturen!
Lukte på den, føle på den, smake på den, gå i den og oppleve den. La
elevene ta seg fram som de ønsker innenfor et angitt område med et
felles innmarsjområde. I området hvor alle til slutt samles, slår man leir, og
elevene får utdelt utdraget fra diktromanen «PALIMPSEST - Nattsol gjør
våken» av den samiske dikteren Aagot Vinterbo-Hohr.
Nattsol gjør våken.
Hun ventet mens han nærmet seg, han kom fra sør
over eidet med de blanke tjernene. Der han gikk og
fektet med myggen, lignet han på en ungbjørn som har
råket et vepsebol.
Han måtte ha søtt blod.
Da han kom nær nok, hørte han denne sangen, stanset
og lyttet. Forundret kjente han seg igjen og
visste med ett hvem han var.
Hele resten av livet lyttet han, og lærte å synge
henne.
(Utdrag fra Palimpsest av Aagot Vinterbo-Hohr)
Til samtale:
• Hvilke verdier, tenkemåter og forestillinger kan dere trekke ut av dette
diktet?
• Hva tror du forfatteren av diktet mener med «…lærte han å synge
henne»?
• Ser dere noen sammenheng mellom diktning og joik?
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Norsk, språk, litteratur og kultur
Kompetansemål etter 10.årstrinn:
- presentere tema og uttrykksmåter i et utvalg sentrale samtidstekster og noen klassiske tekster i
norsk litteratur

Litteraturhistorie
Sted:

Ingen spesiellt krav

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Bøker om norsk litteraturhistorie

•
•
•
•

Norrøn diktning (800-1400)
Barokken (1600-tallet): Dass og Engelbretsdotter
Opplysningstida (1700): Holberg
Romantikken (1800-1870): Wergeland og Welhaven

Elevgruppe setter seg inn i sin tidsepoke og samler faktaopplysninger
og gjenstander som kan knyttes til de ulike tidsperiodene i norsk
språkhistorie.
•
•
•

Spesielle kjennetegn for denne perioden.
Eksempler på diktning og tekstmateriale.
Forfattere som knyttes til perioden og verk de har utgitt.

Gjennomføring:
Dagen deles inn i økter. De ulike øktene foregår på forskjellige steder
innenfor et avgrenset geografisk område. Elevene får selv i oppgave å
finne egnede områder til sin framlegging. Økt 1 settes av til framføring
av valgt tidsperiode fra elevgruppe 1, økt 2 settes av til framføring av
elevgruppe 2 sin tidsperiode, økt 3 til elevgruppe 3 osv. Alle elevene får så
i tur og orden møte de ulike epokene gjennom en rundløype i uteområdet.
Elevene får dermed møte både tidsepoker og forfattere i en annerledes
”setting” samtidig som de får ansvaret for selv å legge fram kunnskapen.
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Forarbeid:
På skolen deles elevene inn i grupper. Hver gruppe skal velge en
tidsepoke i norsk språkhistorie som de ønsker å jobbe med. Eksempler på
tidsepoker kan være:

N G I F RIL U

Norsk, språk, litteratur og kultur
Kompetansemål etter 10. årstrinn:
- beskrive samspillet mellom estetiske virkemidler i sammensatte tekster, og reflektere over
hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder

Reklame
Sted:

Skolens nærområde

Årstid:

Hele året

Utstyr:

Digitalt kamera, tegneblokk, skrivemateriell, papp og evt. lim

Gjennomføring:

Elevene studerer forskjellige eksempler på reklame og diskuterer ulike
virkemidler som benyttes. Dette kan gjøres samlet eller gruppevis.
Elevene deles i grupper og hver gruppe får i oppgave å dra ut i
nærområdet på leting etter et naturmateriale (tre, jord, stein e.l.) eller en
friluftsaktivitet som gruppa skal lage reklame for. Elevgruppene får maks
1 t til å finne det materialet/ den friluftsaktiviteten de vil jobbe med. Data til
reklamen samles inn ved hjelp av kamera og tegneblokk. I tillegg tas noen
prøveeksemplarer med tilbake til skolen.
Tilbake på skolen begynner arbeidet med å lage selve reklamen.
BiIder/skisser og tekst bearbeides og limes på en større plakat,
presenteres med PowerPoint eller på skolens/klassens hjemmeside eller
læringsplattform. Bli enige om hvilke opplysninger som må komme frem i
reklamen.
Noen eksempler er:
• Type materiale/type aktivitet
• Hva kan materialet/aktiviteten brukes til?
• Hvorfor er det lurt å bruke nettopp dette materialet/denne aktiviteten?
• Hvem skal reklamen rettes mot?
Elevgruppene fremfører i tur og orden hver sin "reklamekampanje" for de
andre elevene.
• Hvilken reklamekampanje la elevene mest merke til?
• Hvilken reklame var minst/mest troverdig?
• Hvorfor?
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