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HØSTING – EN SMAK AV TRADISJON OG MULIGHETER

BLÅBÆR

Trinn: 1.-4. klasse
Omfang: Valgfritt 
Årstid: Juli - september 
Fag: Naturfag, kroppsøving, musikk, mat og helse, kunst 
og håndverk, samfunnsfag, matematikk 
Utstyr/materiell: Bøtter, bærplukker, rensebrett, støv
suger, PC, mikroskop/lupe, kart over ekskursjonsområdet

Kompetansemål etter 4. årstrinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

NATURFAG 
Forskerspiren 
• bruke naturfaglige begreper til å beskrive og pre-

sentere egne observasjoner, foreslå og samtale 
om mulige forklaringer på det man har observert

• skrive rapporter og beskrivelser, revidere inn-
hold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i 
 and res tekster og lage enkle digitale sammensatte 
tekster

• innhente og bearbeide informasjon om naturfag-
lige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

Mangfold i naturen 
• samtale om og sammenligne livssyklusen til noen 

plante- og dyrearter
• observere, registrere og beskrive endringene som 

skjer med et tre eller en annen flerårig plante 
over tid

• undersøke biologisk nedbryting og beskrive et 
kretsløp i naturen

• beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på natu-
ren i nærområdet, og argumentere for omsorgs-
full framferd i naturen

MATEMATIKK
Statistikk
• samle, sortere, notere og illustrere data på 

formåls tenlege måtar med teljestrekar, tabellar 
og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og 
samtale om prosess og framstilling

KUNST OG HÅNDVERK
Visuell kommunikasjon
• lage enkle utstillinger av egne arbeider

Design
• planlegge og lage enkle bruksgjenstander

BAKGRUNNSKUNNSKAP  
Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff og 
metode (stedsbasert læring).
 
Del 1: FORARBEID 
Blåbær (vaccinium myrtillus) er en flerårig dvergbusk 
som tilhører lyngfamilien. Blåbærlyng kan bli mel-
lom 1060 cm høy, bladene er takkete og faller av om 
høsten. Stammen er grønn og blir etter hvert vedaktig. 
Blåbærlyng er den eneste av våre lyngarter som har 
grønne stammer og blader, og planten kan derfor ha 
fotosyntese i de periodene den står uten blad. Blå-
bærlyngen blomstrer i mai, og i juliaugust er bærene 
modne. Bærene har som navnet tilsier blå farge utven-
dig, mens fruktkjøttet er blårødt inni. Forskning viser at 
blåbær inneholder mineraler, Cvitaminer, naturlig fiber 
og fruktsyrer  og ikke minst antioksidanter. Blåbæra har 
tradisjonelt vært et viktig bær i matauken og har i tillegg 
til syltetøy og saft vært brukt som forebygger ved helse-
plager og sykdommer.

A: Problemstilling
Hvordan ser blåbærlyng ut? Kjennetegn (stengel, blad, 
blomst, bær) Forklar forplantning  frøspredning. Hva kan 
man bruke blåbær til? Nasjonale/lokale brukstradisjo-
ner? Hva er allemannsretten? Finnes det fortellinger, 
dikt eller sanger om blåbær? Hvilke produkter av blåbær 
finner vi i butikken? Hvor kommer de fra? Hva er best 
for miljøet/kroppen/lommeboka? Blåbær kjøpt i butikk 
eller blåbær høstet selv?

B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn på 
måloppnåelse (VFL)
• Forkunnskaper 
  Tenk   par  del (VFL) 

UNDERVISNINGSOPPLEGG BÆR1.-4. KLASSE
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 - lage tankekart sammen på tavla eller online (f.eks. 
Creaza.com)

 - Begrepsavklaring 
  Film: blåbær
• Fakta om blåbær
  Hvordan kjenner jeg igjen blåbærlyng/blåbær?
  Tegn skisse av stamme, blad, blomst, bær
  Næringsstoffer  
• Bruksområder 
 - Mat  
 - Bruk i dagliglivet 
 - Medisin/kjerringråd
• Kart 
  Gjennomgang av kart og karttegn (start med å lage 

kart over egen pult, klasserom, soverom ol)
  Hvordan ser ekskursjonsområdet ut på kartet?
  Hvordan registrere nærmeste blåbærfelt på kartet? 
  www.orientering.no  (nettkurs)
• Allemannsretten
  Bærplukking
 - Bålbrenning
 - www.salaby.no
• Vi høster for å lage 
  Syltetøy, saft, gele
  Trollkrem (ideark)
  Vitaminbar med blåbær (ideark)
  Tørkede bær (ideark)
  Plantefarging (garn) (ideark) 
  Smootie (ideark)
  Te (ideark)
  Granula med tørket blåbær (ideark) 
• Blåbær i litteraturen: 
 - Sagn og overtro, eventyr, fortelling, dikt, sanger, 

sanglek 
  «Blåbærturen» av Alf Prøysen
  «Puttes eventyr i Blåbærskogen» Elsa Beskow
• Spørreundersøkelse: Bruken av blåbær i 

lokalsamfunnet.  
 - Spørre foreldre og besteforeldre - spørreskjema/

intervju

C: Bærekraft
• Hva er bærekraftig utvikling? (www.fn.no 1.4.klasse) 
  Bærekraftig høsting av blåbær hva betyr det?
• Undersøk et glass med blåbærsyltetøy/et plastbeger 

med hageblåbær kjøpt i nærbutikken og finn svar på 
følgende spørsmål:

  Pris?
  Hvor kommer produktet fra?
  Hvor langt har blåbæra reist fra plukking til butikk?

• Sammenlikne butikkjøpt blåbærsyltetøy/hage blåbær 
med selvplukkede bær. Reflekter over følgende 
spørsmål:

  Hva er best for kroppen (psykisk og fysisk helse)?
  Hva er best for naturen/miljøet?
  Hva er dyrest?
• Emballasje
  Hva slags type er mest brukt?
  Hvor er emballasjen produsert?
  Kan emballasjen gjenbrukes/gjenvinnes?
 
Viktig før vi drar ut: Gjennomgang av oppgavene som 
skal løses ute. Regler for hva vi har lov til/avgrensing 
av område? Høsting og bålbrenning (allemannsretten/
friluftsloven).

DEL 2: UTEAKTIVITET 
A: Oppgaver 
Eleven skal individuelt eller i gruppe løse følgende 
oppgaver: 
• Plukke blåbær i nærområdet/ekskursjonsområdet til 

skolen
  Plukk for hånd, bruk bærplukker
• Velg et område på 2 x 2 meter og reinplukk området
  Hvor mange liter bær vokser i det avgrensede 

området?
  Hvor mye bær anslår elevene de kan finne i hele 

nærområdet?
• Smak på blåbær 
  Beskriv smaken for en læringspartner (sur, søt, beisk)
  Sammenlikne smaken med kjøpt hageblåbær. Hva 

smaker best?
• Ute på bålet
  Lag blåbærsyltetøy og server til pannekaker på bål
  Kok te av blåbærlyng på bål (ideark) 
  Plantefarging (se ideark for "geitrams")
• Merk av i kart  
  Felt med gode forekomster av blåbær 

B: Lek/fysisk aktivitet i ekskursjonsområdet 
• "Blåbærturen" av Alf Prøysen dramatisering 
• Bærplukkerkonkurranser (se forslag"Undervisnings-

opplegg krøkebær"):
  Hurtigst plukke et avgrenset felt (for hånd)
  Stafett (ideark)
  Bær på strå 
  Lek: Blåbærstråsisten (lenkesisten)
  Lek: Nordavinden og sønnavinden (se ideark for 

"krøkebær")

UNDERVISNINGSOPPLEGG BÆR 1.-4. KLASSE
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DEL 3: ETTERARBEID 
A: Praktisk arbeid
• Renske blåbæra for hånd eller med rensesylinder og 

støvsuger
•  Kikk på bæret i mikroskop/lupe
  Hvordan ser det ut inni? (farge, har bæret stein, 

sammen likne med kjøpt hageblåbær)
• Foredle bæra:
  Tørk bæra i ovn/tørkemaskin (ideark)
  Lag syltetøy/saft/gele av ferske bær 
  Lag vitaminbar (ideark)
  Lag dessert (trollkrem, sunne blåbærcookies) (ideark)
• Klassen utvikler sin egen oppskrift med blåbær
• Registrer bærområdet i egne kart
  www.mijlolare.no, www.friluftsrad.no 

B: Teoretiske oppgaver 
• Konservering av bær – finn ulike metoder
• Tradisjon for bruk av blåbær lokalt bearbeiding av data
 - Gjennomgang av spørreundersøkelser/intervju
 - Presentere med tellestreker, tabeller og diagram
• Oppskrifter med blåbær
  Lag et klassehefte med ulike oppskrifter med blåbær  

bruk egne bilder fra skolekjøkkenet
• Historisk bruk av blåbær  Skriv faktasetninger.
  Hva brukte de blåbær til i gamle dager? 
  Hvorfor var blåbæra viktigere for folk i gamle dager?
• Jobbe med blåbær i litteraturen
  Dramatisere "Blåbærturen" og presenter for andre 

klasser
  Skriv et brev til "Putte i blåbærskogen" og fortell om 

egen blåbærtur
• Nysgjerrigperoppgave: 
  Hvorfor er blåbæra blå?
  Kan vi plukke så mye blåbær vi vil (allemannsretten)?
  Hvordan kan vi best bli kvitt blåbærflekker på klær? 
  Smaker blåbæra likt uansett hvor vi plukker den?

C: Formidling 
• Presentere klassens spørreundersøkelse om blåbær
• Oppskriftshefte  blåbær
• Smaksprøve på egenutviklet matoppskrift med blåbær
• Faktaark med opplysninger om bruken av blåbær  
• Dramatisering av "Blåbærturen"
• Lese opp brev skrevet til "Putte i blåbærskogen"
• Presentere "forskning" fra nysgjerrigperoppgave 

D: Entreprenørskap 
• Elevbedrift – enkel variant
• Utvikle og selge produkter laget av blåbær 
  Design av emballasje, etikett med produktinnhold ol 

 - Reklamere for produktene
  Salgsplakater (tegne selv/data)
 - Markedsføring - lage spørreundersøkelse om egne 

produkter
 - Salg på foreldrekveld/salgsmesse/skolens 

hjemmeside 
  Lage gaveprodukt til jul/morsdag/farsdag

E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering 
(udir.no)
Forkunnskaper, underveisvurdering, sluttvurdering og 
egenvurdering:
• ABCD – kort
• Spørsmål og svar – med tenketid
• To stjerner og ett ønske
• Smileys vurdering
• "Tommelmetoden"
• 3-2-1

DEL 4: NETTSIDER/NETTRESSURS 
www.nrk.no/skole (blåbær)
www.nrksuper.no (Blåbærturen)
www.salaby.no (allemannsretten)
www.nrksuper.no (Kråkeklubben, sesong 4 episode 9)
www.nysgjerrigper.no (metode)
www.fn.no (bærekraft)
www.miljolare.no (registrering av blåbærfelt)
www.elevbedrift.no 
www.orientering.no (nettkurs)
www.udir.no 
www.friluftsrad.no (registrere i kart)

UNDERVISNINGSOPPLEGG BÆR1.-4. KLASSE
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UNDERVISNINGSOPPLEGG BÆR

KRØKEBÆR/KREKLING

Trinn: 5.-7. klasse
Omfang: Valgfritt
Årstid: August/september
Fag: Naturfag, samfunnsfag, matematikk, mat og helse, 
kroppsøving, kunst og håndverk, 
Utstyr/materiell: Bærplukker, rensesylinder og støv-
suger, rensebrett, PC/iPad, videokamera/mobiltelefon, 
mikro skop, kart over turområdet, bøtter, plastposer, flasker

Kompetansemål etter 7. trinn 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: 

NATURFAG 
Forskerspiren 
• formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven 

lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan 
og gjennomføre undersøkelser

• bruke digitale hjelpemidler til å registrere, be
arbeide og publisere data fra eksperimentelt 
arbeid og feltarbeid

• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra 
tekster i ulike medier og lage en presentasjon

Mangfold i naturen 
• planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst 

ett naturområde, registrere observasjoner og 
systematisere resultatene

• undersøke og beskrive blomsterplanter og for-
klare funksjonene til de ulike plantedelene med 
tekst og illustrasjon

• undersøke og diskutere noen faktorer som kan 
påvirke frøspiring og vekst hos planter beskrive 
kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter 
og ordne dem systematisk

• fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr 
brukes i ulike tradisjoner, blant annet den sam-
iske, og diskutere om bruken er bærekraftig

Teknologi og design 
• beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvil-

ken grad produktet er forenelig med bærekraftig 
utvikling

MATEMATIKK
Statistikk og samsynn
• Planleggje og samle inn data i samband 

med obser vasjonar, spørjeundersøkingar og 
eksperiment.

• Representere data i tabellar og diagram som er 
framstilte med og utan digitale verktøy, lete og 
tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er.

MAT OG HELSE
Mat og livsstil  
• lage trygg og ernæringsmessig god mat, og for-

klare kva plass dei ulike matvaregruppene har i 
kosthaldet

• bruke rekning for å auke eller redusere mengda i 
oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet

• følgje oppskrifter
• diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber

Mat og forbruk 
• vurdere, velje og handle miljøbevisst
• utvikle, lage og presentere eit produkt
• samtale om industriprodusert mat og mat produ-

sert i storhushald

Mat og kultur 
• lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

KROPPSØVING
Friluftsliv
• orientere seg ved hjelp av kart

BAKGRUNNSKUNNSKAP 
Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff og 
metode (stedsbasert læring)

DEL 1: FORARBEID
Krekling (Empetrum nigrum) eller krøkebær er en liten, 
eviggrønn plante i kreklingslekta, lyngfamilien. Den 

5.-7. KLASSE
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UNDERVISNINGSOPPLEGG BÆR5.-7. KLASSE

trives typisk i myrområder, høyfjell og i gran og furu-
skog. Fruktene er blåsorte «bær» (botanisk sett er de 
steinfrukter med mange steiner per frukt). Fruktene 
(«bærene») er spiselige, men ettersom de er stein
frukter er frøene omgitt av noe harde skall som gjør 
bærene mindre smakelige. Bærene er imidlertid saftige 
og egner seg godt til saft, vin eller gele, og de er svært 
rike på antioksidanter.

A: Problemstilling
Hvordan ser krøkebærlyng ut? Kjennetegn (stengel, 
blad, blomst, bær) Forplantning  frøspredning. Hva kan 
man bruke krøkebær til? Nasjonale/lokale brukstradisjo-
ner? Hva er allemannsretten? Finnes det fortellinger, 
dikt eller sanger om krøkebær? Hvilke produkter av 
krøkebær finner vi i butikken? Hvor kommer de fra? Hva 
er best for miljøet/kroppen/lommeboka. Krøkebær kjøpt 
i butikk eller krøkebær høstet/hentet selv?

B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn for 
måloppnåelse (VFL)
• Forarbeid
  Samskrive i www.padlet.com 
 - Begrepsavklaring
  Film om krøkebær
• Fakta om krekling
  Hvordan kjenner jeg igjen krøkebærlyng/krøkebær?
  Sett navn på skisse av stengel, blad, blomst og bær
  Forplantning – frøspredning
  Næringsstoffer i krøkebæra?
• Bruksområder
 - Mat
 - Bruk i dagliglivet
 - Kjerringråd/medisin
• Kart og karttegn 
  Bruke enkelt kart over området bæra skal plukkes
 - Bli kjent med kart over ekskursjonsområdet
  Hvordan tegne inn gode felt med krøkebær
  www.orientering.no (nettkurs)
• Allemannsretten 
  Hva er allemannsretten? Begrepsavklaring
  Høsting av krøkebær
  Bålbrenning – lover og regler
 - www.salaby.no
• Vi høster for å lage
  Saft (ideark)
  Gele (ideark)
• Spørreundersøkelse: Bruken av krøkebær i 

lokalsamfunnet
 - Spørre/intervjue foreldre/besteforeldre

• Krekling i litteraturen:
 - sagn og overtro, dikt, sanger, sanglek
  forslag: «Jul i Blåfjell» fortellinger og sang
• Filmdreiebok – tenk over hva vi vil ha med i video

produksjonen om prosessen fra saft til bær

C: Bærekraft
• Begrepsavklaring Hva er bærekraftig utvikling? 

(www.fn.no/undervisning  bærekraftig utvikling 5.7.)
  Hva er bærekraftig høsting av krøkebær?
• Undersøk saft kjøpt i nærbutikk og analyser dette for å 

finne svar på følgende spørsmål
  pris (kr) pr liter
  hvor kommer råvarene fra?
  Hvor langt har råvarene reist fra høsting til butikk/

kjøleskap
 - Lag kart over reiserute
• Finn svar på de samme spørsmålene når saften er 

laget selv
• Sammenlikne butikkjøpt med selvlaget produkt.  

Reflekter over følgende spørsmål:
 – hva tror du er sunnest? 
 – hva er best for kroppen (fysisk og psykisk helse)? 
 – hva er best for naturen/miljøet?
 – hva er dyrest?
• Emballasje
  Resirkulerbar?
  Hvor er emballasjen produsert?
 - C02 regnskap

Viktig før vi drar ut: Gjennomgang av oppgaver som 
skal løses ute. Regler for hva vi har lov til/avgrensing 
av område. Høsting og bålbrenning (allemannsretten/
friluftsloven).

DEL 2: UTEAKTIVITET
A: Praktiske oppgaver
Elevene skal individuelt eller i gruppe løse følgende 
oppgaver:
• Plukke krøkebær i nærområde/ekskursjonsområdet til 

skolen
  Plukk 3 dl krøkebær for hånd, eller med bærplukker. 

Ta tiden. Hva går fortest? Hvilke bær er renest?
 - Velg et område på 3 x 3 meter og renplukk området. 

Ta tiden. Hvor mange desiliter/liter krøkebær vokser 
på området? Gjør så et overslag på et større område.

• Smak på krøkebæra
  Beskriv til en læringspartner:  Smak, konsistens, 

utseende
• Lage ute: 
  Krøkebærsaft (må stå minst et døgn) (ideark)
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  Ferdig saft kan varmes på bål/stormkjøkken (toddy)
• Merk av i kart – gode felt med krøkebær

B: Lek/fysisk aktivitet
• Bærplukkerleker 
  Lagstafett – del inn i lag og hver deltaker må plukke 

ett beger fullt, løpe tilbake til start og sende neste del-
taker ut. Beger tilpasses etter alder og bærforekomst. 

  Lagkonkurranse – hvilket lag plukker mest bær på 10 
min? Hvert lag får hver sitt spann og plukker så mye 
bær de klarer. Fangsten veies/måles, og vinner kåres

• Lek: Sover du, bjørn? (ideark)
  Nordavind og sønnavind (se ideark)
• Båltenning 
  Lære om forskjellige båltyper (se www.knspeider.no) 

- Få fyr på bål med tennstål

DEL 3: ETTERARBEID
A: Praktisk arbeid
• Kikk på bæra i mikroskop
  Hvordan ser den ut inni? (farge/stein)
  Sammenlign med andre ville bær
• Etterbehandling av krøkebæra
  Renske bæra for hånd
  Safting av bæra – stampe/tråkke bæra med føttene 

(bør gjøres i stamp utendørs)  
• Foredling av bæra
  Lage saft (ideark)
  Lage gele (ideark)
  Tappe safta på flasker og lag etiketter
 - Konserver/frys produktet
• Registrere bærfangst i egne kart

B: Teoretiske oppgaver
• Tradisjon for bruk av krøkebær  bearbeiding av data 
 - Gjennomgang av spørreundersøkelse/intervju 
  Presentere ved hjelp av Geogebra/Excel
• Historisk bruk av bæra
  Hva kan man finne ut om historisk bruk av krøkebær 

ved hjelp av nettsøk?
• Krøkebær i litteraturen
  Skriv fortelling/eventyr med utgangspunkt i krøkebær
  Skriv en faktaartikkel om krøkebær
• Film  redigere film ("Fra bær til saft")
• Refleksjonsoppgaver 
  Hvor lang tid har vi brukt på å plukke, rense og for

edle bæra?
  Plukke bær selv timebetaling, naturopplevelser, 

helsegevinst?
  Hvordan få flere til å plukke/bruke bæra?

UNDERVISNINGSOPPLEGG BÆR 5.-7. KLASSE

  Sammenlign næringsstoffer i krøkebær med andre 
bær/frukt

  Kjært barn har mange navn hvorfor tror du krøke-
bær har så mange lokale navn?

C: Formidling
• Presentasjon av hva elevene har funnet ut om bær,  

lokale høstingstradisjoner, bærekraft og rettferdig han-
del  - for klasse/foreldre

 - Høytlesning av egne historier/fortellinger
  Film (av prosessen fra bær til saft)
 - Veggavis
  Digital presentasjon (PowerPoint eller Photo Story)

C: Entreprenørskap
• Start og avslutt en elevbedrift 
• Utvikle og selge produkt av krøkebær 
 - Selge på foreldrekveld/salgsmesse
  Gave til farsdag/morsdag/jul
• Design av emballasje og etiketter (kunst og håndverk) 
  Foreldrekveld med fokus på arbeidet med krøkebær
 - Lag invitasjoner/salgsplakater
 
E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering 
(udir.no)
Forkunnskaper, underveisvurdering, sluttvurdering og 
egenvurdering:
• Egenvurdering: To stjerner og et ønske
• JA/NEI-sjekk
• Exit-kort
• Inn i ringen

DEL 4: NETTRESSURSER/LITTERATUR
www.rolv.no (Urtekildens planteleksikon krekling)
www.utogplukk.no (krøkebær)
www.matvaretabellen.no (krøkebær)
www.nrk.no/serie (Kråkeklubben  episode 8, sesong 9)
www.friluftsrad.no (registrer i kart)
www.fn.no (bærekraft)
www.ue.no (elevbedrift)
www.miljodirektoratet.no (allemannsretten
www.salaby.no (allemannsretten)
www.matvaretabellen.no (Krekling/krøkebær rå)
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ROGNEBÆR 

Trinn: 5.- 7. klasse
Omfang: Valgfritt
Årstid: August-oktober
Fag: Naturfag, norsk, kroppsøving, musikk, mat og helse, 
kunst og håndverk, samfunnsfag, matematikk, 
Utstyr/materiell: Gardintrapp, saks, PC/iPad, kamera, 
mikroskop, kart over ekskursjonsområdet, tørkemaskin, 
glass til gele)

Kompetansemål etter 7. årstrinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

NATURFAG
Forskerspiren
• formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven 

lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan 
og gjennomføre undersøkelser

• bruke digitale hjelpemidler til å registrere, be
arbeide og publisere data fra eksperimentelt 
arbeid og feltarbeid

• trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra 
tekster i ulike medier og lage en presentasjon

Mangfold i naturen
• planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst 

ett naturområde, registrere observasjoner og 
systematisere resultatene

• undersøke og beskrive blomsterplanter og for-
klare funksjonene til de ulike plantedelene med 
tekst og illustrasjon

• undersøke og diskutere noen faktorer som kan 
påvirke frøspiring og vekst hos planter

• beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og 
dyrearter og ordne dem systematisk

• fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr 
brukes i ulike tradisjoner, blant annet den sam-
iske, og diskutere om bruken er bærekraftig

MATEMATIKK
Statistikk og samsynn
• planleggje og samle inn data i samband med ob-

servasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
• representere data i tabellar og diagram som er 

framstilte med og utan digitale verktøy, lete og 
tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er.

MAT OG HELSE
Mat og forbruk
• diskutere produktinformasjon og reklame for 

ulike matvarer
• vurdere, velje og handle miljøbevisst
• utvikle, lage og presentere eit produkt

Mat og kultur
• lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

KROPPSØVING
Friluftsliv
• orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng
• fortelje om lokale friluftslivstradisjonar

BAKGRUNNSKUNNSKAP
Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff og 
metode (stedsbasert læring).

DEL 1: FORARBEID
”Høyt henger de og sure er de”, sier reven om rogne-
bærene i Æsops fabel. 
Rogn har hvite blomster. På høsten kommer de oransje-
røde rognebærene. Rognebær finnes det mye av over 
hele landet. Bæra er lite utnyttet på grunn av den 
stramme og litt beske smaken, men inneholder mye 
Cvitamin. Rognebær kan med fordel plukkes etter første 
frostnatt og nyttes til saft, gele, syltetøy. Det passer godt 
til vilt og lages ofte sammen med eple for å modere 
smaken. Noen sier at rognen bare kan bære tungt en 
gang  og at mye rognebær derfor betyr lite snø. For 
andre er det helt motsatt  mye rogn betyr mye snø.
For mer informasjon se undervisningsopplegg om rogn.

A: Problemstilling
Hvordan ser rogna/rognebær ut? Kjennetegn (stamme, 
blad, blomst, bær). Frøspredning? Hva kan man bruke 
rognebæra til? Hvordan smaker bærene? Nasjonale og 
lokale brukstradisjoner? Hva er allemannsretten? Finnes 
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det fortellinger, dikt eller sanger om rognebær? Finner 
vi produkter av rognebær i butikken? Hvor kommer 
disse produktene fra? Hva er best for miljøet/kroppen/
lomme boka? Hjemmelaget gele eller gele kjøpt i butikk? 

B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn på 
måloppnåelse (VFL)
• Forkunnskaper
 - Tenk-par del
 - Tankekart 
  Begrepsavklaring (bruke tokollonnenotat)
  Film (www.nrk.no/skole  rogn)
• Fakta om rognebær
  Hvordan kjenner jeg igjen rogn og rognebær
  Sett navn på skisse av stamme, blad, blomst og bær
  Frøspredning? Hvordan skjer denne hos rogn?
  Næringsstoffer i rognebær?
  Hva brukes rognebær til?
• Kart og karttegn
  Gjennomgang av kart og karttegn
  Hvordan ser ekskursjonsområdet ut på kartet?
  Hvordan registrere forekomster av rognebær på 

kartet?
  www.orientering.no  (nettkurs)
• Årstidsvariasjoner
  Lære om årstidene ved å følge rogna gjennom et år 
  Værtegn: Mye bær betyr lite snø  eller omvendt?
• Allemannsretten
  Høsting av bær
 - Båltenning
 - www.salaby.no 
  www.miljodirektoratet.no  (Hva er allemannsretten) 
• Vi høster for å lage
  Saft og gele (ideark)
  Tørket bær som smaksforsterker (ideark)
 - Formingsmateriale (juletrelenke, hjerter og stjerner 

med ståltråd mm) (ideark)
  Tellestaver i matematikk (tørket bær på ståltråd  tiere)
  Fuglemat (ideark)
• Rognebær i litteraturen:
 - Fortelling/eventyr, dikt, sang
  Æsops fabler «Reven og rognebæra»
  Sang: «Krystallklare dager» av Anne Lise Gjerdrum
• Spørreundersøkelse: Bruken av bæra i lokalsamfunnet. 
 - Spørre foreldre og besteforeldre - spørreskjema
  Bruke lydutstyr, filme med kamera, mobil

C: Bærekraft
• Hva er bærekraft? (www.fn.no 5.7.klasse)
  Bærekraftig høsting av rognebær. Hva innebærer det?

• Undersøk et glass med rognebærgele kjøpt i butikk og 
finn svar på følgende spørsmål:

  Pris?
  Hvor kommer rognebærgeleen fra?
  Hvor langt har geleen reist fra plukking til butikk?
• Finn svar på de samme spørsmålene når rognebær

geleen er plukket og laget selv
• Sammenlikne rognebærgele kjøpt i butikken med selv-

laget gele. Reflekter over følgende spørsmål:
  Hva tror du er sunnest?
  Hva er best for kroppen (fysisk og psykisk helse)?
  Hva er best for naturen/miljøet?
  Hva er dyrest?
• Emballasje
  Hva slags emballasje er mest brukt?
  Hvor er emballasjen produsert?
  Kan emballasjen gjenvinnes?

Viktig før vi drar ut: Gjennomgang av oppgaver som 
skal løses ute. Regler for hva vi har lov til/avgrensing 
av område. Høsting og bålbrenning (allemannsretten/
friluftsloven).

DEL 2: UTEAKTIVITET
A: Praktiske oppgaver
Eleven skal individuelt eller i gruppe løse følgende 
oppgaver:
• Plukk rognebær i ekskursjonsområdet til skolen
  Hvem klarer å plukke mest bær – gruppeoppgave. 

Veiing av bæra etter på. Hvor mange kilo ble det på 
hver gruppe?

• Smak på rognebæra 
  beskriv smak (sur, søt, beisk), konsistens og utseende
• Vi lager på bålet
  Rognebærsaft juks litt; bruk ferdig frosset bær (ideark)
• Værspådom
  Utfra mengden rognebær observert; hva tror  

elevene om snømengden til vinteren?

B: Fysisk aktivitet/Lekpreget aktivitet i 
ekskursjonsområdet
• Spyttekonkurranse – hvem spytter rognebærene 

lengst? Måling
• Blåserør – spytte rognebær på mål eller lengst
• Rognebærkamp: to og to tygger rognebær mens de 

ser på hverandre uten å lage grimaser. Hvem vinner?
• Lek: Trost og hauk – sistenpreget lek der hauken tar og 

trosten blir fri ved å holde i et rogntre
• Klatring i trær
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DEL 3: ETTERARBEID
A: Praktisk arbeid
• Renske bæra for hånd 
  bæra må i fryseren hvis de ikke har vært ei frostnatt 

ute
• Kikk på bæret i mikroskop
  Hvordan ser bæra ut inni? (farge, har bæret stein, 

sammenlikne med andre ville bær)
• Foredling av bæra
  Lag saft/gele/marmelade hell på små glass/flasker 

(ideark)
  Lag brød med tørket rognebær (ideark)
  Tørk bæra i tørkemaskin (steikeovn) (ideark)
• Blindtest 
  Hva er best? Rognebærgele med eller uten eple? 
  Lage statistikk av resultatet.
• Foredling av rognebæra til andre formål
  formingsmateriale, fuglemat, saft, smakshever, 

tellestaver
• Registrere rognebær i eget kart
  www.miljolare.no, www.friluftsradet.no

B: Teoretiske oppgaver
• Tradisjon for bruk av rognebær lokalt
 - Gjennomgang av spørreundersøkelser/intervju
 - Presentere med tabeller og diagram
  Intervju av foreldre/besteforeldre – redigere film/lyd 
• Rognebær i litteraturen
  Dramatiser Æsops fabel om reven og rognebærene.
  Lage en enkel animasjon med leire/papir (film: 

anima sjon i skolen)
• Skriv om Rognebæra
  Fakta om rogn og rognebær – lag loop, snørespill, 

brettspill mm
  Rognebær fra bær til gele – lag en instruksjon om 

prosessen
 - Lag en tegneseriestripe som viser bruken av 

rognebær
• Refleksjon
  Hvem utnytter hvem? Rogn eller trost? (frøspredning)
  Hva er flogrogn? Hvilke magiske krefter skal rogna ha?

C: Formidling (i klasserommet, foreldrekveld)
• Presentere spørreundersøkelser (foreldre/besteforeldre)
• Vise intervju laget med foreldre/besteforeldre
• Publisering av tegneserier i klasseavis eller på 

ukeplaner
• Dramatisering av Æsops fabel "Reven og rognebæra"
• Vise animasjonsfilm
• Prøve ut faktaspill (loop, snørespill, brettspill ol) på 

medelever

UNDERVISNINGSOPPLEGG BÆR5.-7. KLASSE

• Smaksprøver på rognebærprodukter
• Presentere hypotese om «bær og vær»

D: Entreprenørskap
• Starte, drive og avslutte en elevbedrift
• Utvikle og selge produkter laget av rognebær
  Selge til foreldre/salgsmesse
  Gaveprodukt til jul/farsdag/morsdag
  Til bruk i undervisning (tellestaver)
• Lage etikett med produktinnhold
• Lage salgsplakater, reklamefolder  

E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering 
(udir.no)
Forkunnskaper, underveisvurdering, sluttvurdering og 
egenvurdering
• To stjerner og et ønske
• Tenk- par del
• www.padlet.com
• Exit-kort
• Spørsmål og svar med tenketid
• JA/NEI-sjekk

DEL 4: NETTSIDER/NETTRESSURS
www.nibio.no (rogn) 
www.skogveven.no (rogn) 
www.skogoglandskap.no (rogn)   
www.naturfagsenteret.no (rogn) 
http://www.nhm.uio.no/besokoss/botaniskhage/
arboretet/rogn/
www.salaby.no (allemannsretten)
www.nrk.no/skole  (rogn)
www.miljodirektoratet.no (allemannsretten)
www.orientering.no (nettkurs)
www.youtube.com (Animasjon i skolen)
www.friluftsrad.no (registrer i kart)
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EINEBÆR

Trinn: 8.-10. klasse 
Omfang: Valgfritt
Årstid: August-oktober
Fag: Naturfag, kroppsøving, norsk, mat og helse, kunst 
og håndverk, samfunnsfag, matematikk
Utstyr/materiell: Greinsaks, laken, poser, PC/iPad, 
mikro skop, kart over ekskursjonsområdet, flaske, bøtter

Kompetansemål etter 10. årstrinn
 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

NATURFAG
Forskerspiren
• innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre 

beregninger og framstille resultater grafisk

Kropp og helse 
• gi eksempler på samisk og annen folkemedisin 

og diskutere forskjellen på alternativ medisin og 
skolemedisin

Teknologi og design
• utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og 

vurdere produktenes funksjonalitet, brukervenn-
lighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

MAT OG HELSE
Mat og livsstil
• planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god 

mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene 
inneheld

Mat og forbruk
• utvikle, produsere, gje produktinformasjon og 

reklamere for eit produkt
• vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige 

kriterium

KROPPSØVING
Friluftsliv
• orientere seg ved bruk av kart og kompass i 

variert terreng og gjere greie for andre måtar å 
orientere seg på

• praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø og gjere 
greie for allemannsretten

SAMFUNNSFAG 
Utforskaren
• bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive 

tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøf-
tingar og vurdere om statistikken gjev påliteleg 
informasjon

Geografi
• undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av 

naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i 
Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar 
for berekraftig utvikling

BAKGRUNNSKUNNSKAP
Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff og 
metode (stedsbasert læring).

DEL 1: FORARBEID
Einer (Juniperus communis) tilhører en liten familie av 
bartrær, sypressfamilien. I Norge vokser einer vilt over 
hele landet, og har tradisjonelt vært brukt til mange 
ulike formål i husholdningen. I botanisk forstand er eine-
bær ikke et bær, men en bærkongle med myke kongle-
skjell. Bærene er først grønne, så grønnblå og etter to år 
blåsvart. På samme einerbusk vil vi kunne finne både 
umodne og modne bær. Fra gammelt av ble det sagt at 
når alle bærene på eineren er modne samtidig, er ver-
dens undergang nær. Einebær samles lettes ved å legge 
et laken under greinene for så å riste eller slå på det. Da 
faller de modne bærene ned. I dag brukes einebær mest 
som krydder, ofte i viltretter.

A: problemstilling
Hvordan ser einebærbusken ut? Kjennetegn (stamme, 
nåler, blomst, konglebær heretter omtalt som eine-
bær). Forplantning  frøspredning. Hva kan man bruke 
einebær til? Lokale/nasjonale brukstradisjoner? Hva er 
allemannsretten? Einebærbusken i litteraturen? Finner 
vi produkter av einer i butikken? Hvor kommer de fra? 
Hva er best for miljøet/kroppen/lommeboka? Einebær 
pukket selv eller einebær kjøpt i butikk?
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B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn på 
måloppnåelse (VFL).
• Forkunnskaper
  Tenk  par – del
 - Begrepsavklaring
  Film (www.youtube.com søk:einer en mangfoldig 

busk)
• Fakta om einebærbusken 
  Hvordan kjenner jeg igjen einer og einebær?
  Tegn skisse av stamme, blad, blomst og bær
  Forplantning og frøspredning?
  Næringsstoffer?
• Bruksområder
 - Mat
 - Bruk i dagliglivet
 - Kjerringråd/medisin
• Kart og kompass (www.orientering.no, nettkurs)
  Gjennomgang av kart og karttegn
 - Bli kjent med kart over ekskursjonsområdet
  Hvordan registrere forekomster av einebær på kartet?
• Allemannsretten
  Høsting av bær
 - Bålbrenning
 - www.Salaby.no  
• Vi høster for å lage/selge
  krydder (ideark)
  Treak (karamell) (ideark)
  Sirup (ideark)
  Duftepose
  Einerlåg til hårvask (ideark)
  Greiner med bar til røyking av fisk og kjøtt 
  Treforming treverk og røtter
• Einebær i litteraturen
  Sagn og overtro, dikt, sanger, sanglek. Forslag:
    «Tuftefolket på Sandflesa», 
   "Så går vi rundt om en enebærbusk".
• Spørreundersøkelse: Bruken av bæra i lokalsamfunnet
 - Spørre foreldre og besteforeldre -spørreskjema/

intervju

C: Bærekraft
• Hva er bærekraft? Begrepsavklaring
  Hva vil det si å høste einebær bærekraftig?
• Undersøk et glass med tørkede einebær kjøpt i nær

butikken og finn svar på følgende spørsmål:
 - Pris 
  Hvor kommer einebærene fra? Opprinnelsessted/land
  Hvor langt har einebærene reist fra høsting til butikk? 

Transport, CO2

 - Lag kart over reiserute

• Finn svar på de samme spørsmålene når einebærene 
er plukket og laget selv.

• Sammenlikne butikkkjøpt med selvplukkede bær. 
Reflekter over følgende spørsmål:

  Hva tror du er sunnest?
  Hva er best for kroppen (fysisk og psykisk helse)?
  Hva er best for naturen/miljøet?
  Hva er dyrest?
• Emballasje
  Resirkulerbar?
  Hvor er emballasjen produsert?
 - CO2-regnskap

Viktig før vi drar ut: Gjennomgang av oppgaver som 
skal løses ute. Regler for hva vi har lov til/avgrensing 
av område. Høsting og bålbrenning (allemannsretten/
friluftsloven).

DEL 2: UTEAKTIVITET
A: Oppgaver
Elevene skal individuelt eller i gruppe løse følgende 
oppgaver
• Hvordan plukke einebær?
 - Metoder og utstyr 
• Plukk einebær i ekskursjonsområdet til skolen
  Smak på einebæra – beskriv smaken (sur, søt, beisk  

einebær bør ikke spises i store mengder. Smak og spytt ut!)
• Lage på bålet
  Viltgryte med einebær (se ideark for storvilt)
  Treak – enkel oppskrift (ideark)
• Tradisjon og historisk bruk:
  lær om einebærbuskens mange bruksområder
  lag «gammeldags» juletre (www.unghusfid.no/ 

tingaalage søk: juletre av einer)
• Ta med grener/røtter til bruk i andre fag på skolen
• Registrere felt med einebær i egne kart

B: Lek/fysisk aktivitet i ekskursjonsområdet
• "Så går vi rundt om en enebærbusk"  lær gammel 

julesang med bevegelser
• Spyttekonkurranse – hvem spytter einebærene lengst? 

(Målebånd omregning mellom lengdeenheter)
• Blåserør – blåse einebær  treffe blink
• Plukkestafett  flaske (ideark)
• Fullfræsleker (se ideark "Jakt, vilt og sanking"

DEL 3: ETTERARBEID
A: Praktisk arbeid
• Renske einebæra for hånd/bruke rensebrett
• Kikk på bæret i mikroskop
  Hvordan ser den du inni? (farge, har bæret stein, 
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sammenlikne med andre ville bær)
• Foredling
  Krydder (ideark)
  Lag treak/sirup av ferske bær (ideark)
  Bunting av greiner til salg for røyking av kjøtt/fisk
  Einerlåg  kok og hell på flasker (ideark)
  Sy dufteposer
  Formingsmateriell bearbeide tre/røtter 
• Registrer felt med einebærbusk i egne kart 
 - www.miljolare.no
  www.friluftsrad.no (registrere i kart)

B: Teoretiske oppgaver
• Konservering og oppbevaring – metoder
• Næringsverdi i einebær
  Finn næringsinnholdet i einebær
  Retningslinjer for hvor mye man kan/bør spise? 
• Tradisjon for bruk av einer/einebær lokalt 
 - Bearbeiding av spørreundersøkelser/intervju
  Digital presentasjon med statistikk (Geogebra/Excel)
• Historisk bruk av einebær 
  Lag 3 minutters essay med ulik praktisk bruk av 

einebær
 - Jobbe med sagn og overtro, musikk/sang, dikt, histo-

rier og eventyr om einebær (se forslag fra del 1 B)
• Refleksjonsoppgave
  Hvordan fant folk ut egenskaper/bruksområder til 

einebæra?
  Einebær en plante til nytte eller besvær?
  Sjekk ut påstander om flott (fleip/fakta) fra  

www.bioingenioren.no

C: Formidling
• Einebær i kulturell sammenheng
  Lage nettside/blogg/film om einebærbuskens ulike 

bruksområder
  Lag ebok (www.elevforlaget.no)  "gammeldags juletre"

  Lag samling av oppskrifter i hefte
• Lage reklamefilm for egne produkter

D: Entreprenørskap
• Starte, drive og avslutte en elevbedrift
• Utvikle og selge produkt laget av einebærbusk
  Design av emballasje, etikett med produktinnhold 

- Markedsundersøkelse
 - Reklame
  - For produkt
  - Lage egne salgsplakater, brev hjem  
• Selge  
  På foreldrekveld/salgsmesser, Facebook

E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering 
(udir.no)
Forkunnskaper, underveisvurdering, sluttvurdering og 
egenvurdering:
• Tenk - par - del
• Exit - kort 
• Pluss/delta 
• Hverandrevurdering 
• Socrative.com

DEL 4 NETTSIDER/NETTRESSURSER
www.nibio.no (einer)
www.skogveven.no (einer)
www.nrk.no (einebær i mat)
www.miljolare.no (einer) 
www.youtube.com (einer en mangfoldig busk)
www.elevforlaget.no (ebok)
www.salaby.no (allemannsretten)
www.ue.no (elevbedrift)
www.orientering.no  (opplæring kart og kompass)
http://dikt.org/Tuftefolket_på_Sandflesa
www.bioingeniorene.no
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TYTTEBÆR  

Trinn: Vg1 
Omfang: Valgfritt
Årstid: August-oktober
Fag: Naturfag, norsk, kroppsøving, samfunnsfag, 
matematikk
Utstyr/materiell: Tørkemaskin, bærplukker, bøtter, kart 
og kompass, PC/iPad, målebånd, mikroskop

Kompetansemål etter Vg1 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:

NATURFAG
Bærekraftig utvikling
• gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
• kartlegge egne forbruksvalg og argumentere fag-

lig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til 
bærekraftig forbruksmønster 

Ernæring og helse
• gi eksempler på vitaminer, mineraler og spor-

stoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre 
variert kosthold

• gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av 
næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for 
observasjonene

Forskerspiren
• planlegge og gjennomføre ulike typer under-

søkelser med identifisering av variabler, innhente 
og bearbeide data og skrive rapport med disku-
sjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige 
feilkilder

KROPPSØVING
Friluftsliv
• praktisere friluftsliv i ulike naturmiljø med lokal 

forankring

GEOGRAFI
Ressursar og næringsverksemd
• gjere greie for ressursomgrepet og diskute-

re kva som vert lagt i omgrepet berekraftig 
ressursutnytting

Geografiske kjelder og verktøy
• lese og bruke kart i ulik målestokk og gjere enkel 

kartanalyse
• bruke digitale kart og geografiske informasjons-

system (GIS)

SAMFUNNSFAG
Utforskaren
• formulere ei aktuell samfunnsfagleg problem-

stilling og skrive ein drøftande tekst ved å 
bruke fagomgrep, variert kjeldetilfang og 
kjeldetilvisingar

Individ, samfunn og kultur
• gjere greie for rettane ein har som forbrukar, og 

diskutere forbrukarens etiske ansvar

Politikk og demokrati
• diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestan-

dard, livskvalitet og berekraftig utvikling og for-
holdet mellom dei

BAKGRUNNSKUNNSKAP
Viser til kunnskapsgrunnlaget for bakgrunnsstoff og 
metode (stedsbasert læring).

DEL 1. FORARBEID
Tyttebær (Vaccinium vitisidaea) er bærlyng med ved
aktig stengel. Planten er flerårig, og kan bli 15 år gam-
mel. Bladene er tykke og vintergrønne. Bærene vokser 
gjerne i klaser og er fristende og røde. Tyttebær har 
en noe syrlig og besk smak som skyldes innholdet av 
benzosyre (E212). Syren gjør også at tyttebærene har en 
lengre holdbarhet uten konserveringsmiddel. Tyttebær-
planten ble i gamle dager mye brukt til medisin, mens 
den i dag brukes mest til syltetøy og saft. Tyttebær
syltetøy smaker svært godt sammen med kjøttretter.

A: Problemstilling
Hvordan ser tyttebærlyng ut? Kjennetegn (blad, stengel, 
blomst, bær). I hvilket landskap vokser tyttebær? Hvor-
dan smaker bærene? Hva kan man bruke tyttebæra til? 
Hva er allemannsretten? Tradisjon for å bruke tyttebæra 
lokalt/nasjonalt? Historisk bruk av tyttebæra? Holdbar-
het  konservering. Næringsinnhold? Hvilke produkter av 
tyttebær finner vi i butikken? Hvor kommer produktene 
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fra? Sammenlikne selvplukket tyttebær med butikkjøpt. 
Pris, bærekraft, miljø? Helsegevinst?  

B: Forarbeid i klasserommet
Presenter læringsmål, kriterier og kjennetegn på 
måloppnåelse (VFL)
• Forkunnskaper
 - Begrepsavklaring
  Om tyttebær (www.ndla.no)
  Samskriv i for eksempel www.padlet.com
• Fakta om tyttebærplanten
  Hvordan kjenner jeg igjen tyttebærlyng og bær
  Sett navn på rot, stilk, blad og blomst
 - Forplantning - frøspredning
  Klassifiser tyttebær (biologisk klassifisering) 
  Næringsstoffer 
• Bruksområder
 - Mat/bruk i dagliglivet
 - Medisin/Kjerringråd
• Kart og kompass (GIS, www.orientering.no)
  Gjennomgang av kart og kompassbruk (www.ndla.no)
  Hvordan ser ekskursjonsområdet ut på kartet? 
  Hvordan registrere bærforekomster på kartet?
• Allemannsretten
  Høsting av bær
 - Bålbrenning
  www.ndla.no (rett og galt om allemannsretten)
• Vi høster for å lage
  Syltetøy/gele/saft
  Tørkede bær (smaksforsterker) 
 - Vitaminbar 
  Sirup (ideark)
  Te av tyttebærplanten
  Gløgg av bærsaft (ideark)
 - Plantefarging
  Dessert trollkrem/parfait (ideark)
• Spørreundersøkelse: Bruken av bæra i lokalsamfunnet
 - Spørre foreldre og besteforeldre - lage spørreskjema/

intervju
• Tyttebær i litteraturen:
 - Eventyr, dikt, sagn, fabler 
  Forslag: 
  "Tuftefolket på Sandflæsa" av Asbjørnsen & Moe
 - "Nå" av Hans Børli, 

C: Bærekraft
• Forklar begrepet bærekraft
  Hva vil det si å høste tyttebæra bærekraftig?
• Undersøk et glass med tyttebærsyltetøy kjøpt i nær

butikken og finn svar på følgende spørsmål:
  Pris?

  Hvor kommer tyttebær fra?
  Hvor langt har tyttebæra reist fra høsting til butikk?
 - Transport - CO2
• Finn svar på de samme spørsmålene når tyttebærene 

er plukket og syltetøyet er laget selv
• Sammenlikne produkter kjøpt i butikk med produkter 

vi lager selv. Reflekter over følgende spørsmål:
  Hva er best for kroppen (fysisk og psykisk helse)?
  Hva er best for naturen/miljøet?
  Hva er dyrest?
• Emballasje
  Resirkulerbar?
  Hvor er emballasjen produsert?
 - CO2regnskap?

Viktig før vi drar ut: Gjennomgang av oppgavene 
som skal løses ute. Regler: Hva har vi lov til å gjøre 
ute/avgrensning av området. Høsting? Bålbrenning? 
Allemannsretten. 

DEL 2: UTEAKTIVITET
A: Oppgaver
Eleven skal individuelt eller i gruppe løse følgende 
oppgaver:
• Plukk tyttebær i ekskursjonsområdet til skolen
  Smak på tyttebæra – beskriv smaken (sur, søt, beisk)
• Mål opp et felt (for eksempel 3 x 3 meter)  reinplukk
  Hvor mye bær finner du pr m2?
• Ta med tyttebærlyng til bruk i andre fag på skolen
• Lage mat på bål
  Tyttebærte
  Tyttebærgløgg
• Registrer felt med tyttebær i kartet

B: Lek/fysisk aktivitet i ekskursjonområdet
• Spyttekonkurranse – hvem spytter tyttebærene lengst?
• Blåserør – blåse tyttebær  treffe blink
• Plukkekonkurranser:
 1. Stafett (plukke i beger)
 2. Mesternens mester  (ideark)
 3. Plukk 300 gram? Hvem kommer nærmest? Indivi-

duell konkurranse
• Tenne bål  fem ulike båltyper (se nettsider/nettressurs)

DEL 3: ETTERARBEID
A: Praktisk arbeid
• Renske bæra
  For hånd/støvsuger: Hva gir best resultat?
• Kikk på bæret i mikroskop
  Hvordan ser bæret ut inni (farge, har bæret stein, 

sammenligne med andre ville bær)?
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• Hva er benzosyre
 - Finn formel
  Bruksområde?
• Foredling av bæra:
  Tørk bæra i ovn/tørkemaskin til smaksforsterker (ideark)
  Sirup av ferske bær (ideark)
  Saft/syltetøy/gele (ideark)
  Vitaminbar (ideark)
  Dessert (trollkrem/pairfait)(ideark)
  Gløgg (ideark)
  Tørking av planter til te (ideark)
• Registrer bærfangsten på www.miljolare.no og  

www.friluftsrad.no (registrering i kart)

B: Teoretiske oppgaver
• Næringsinnhold
  Regn ut næringsinnholdet for noen av egne produkter 
• Tradisjon for bruk av tyttebær bearbeiding av data
 - Gjennomgang av spørreundersøkelser/intervju 

(Geogebra/Excel)
• Tyttebær i litteraturen 
  Jobbe med foreslått litteratur; f eks diktanalyse
  Finnes det lokale fortellinger eller sagn om tyttebæra
• Historisk bruk av tyttebær
  Lag et informasjonshefte om bruken av tyttebær 

lokalt/nasjonalt
  Lag et oppskriftshefte med lokale oppskrifter av 

tyttebær 
• Refleksjon
  "Tyttebærkrigen" var et dansknorsk forsøk på å  

invadere Sverige. Hvorfor fikk den dette navnet?
  Hvorfor utnytter vi tyttebæra mindre nå enn tidligere?
  Hvorfor har tyttebæra lang holdbarhet?

C: Formidling
• Lage hefte om tyttebær og dets bruksområder
• Smaksprøver av egne produkter – fortell om prosessen
• Digital fortelling – fra høsting til ferdig produkt
• Presentere statistikk fra egen/klassens 

spørreundersøkelse

D: Entreprenørskap
• Starte, drive og avslutte en ungdomsbedrift 
• Utvikle og selge egne produkt laget av tyttebær
  Design av emballasje, etikett med produktinnhold ol
 - Markedsundersøkelser
 - Reklame for salg og produkter
• Salg på Facebook og salgsmesser
• Gaveprodukt til jul/morsdag/farsdag

E: VFL - De fire prinsippene for god underveisvurdering 
(udir.no)
Underveisvurdering
• Tenk - par - del
• Exit - kort
• Pluss/delta
• hverandrevurdering
• www.socrative.no

DEL 4 NETTSIDER/NETTRESSURSER
www.miljolare.no (tyttebær, registrering)
www.ndla.no (allemannsretten, kart og kompass)
www.nifab.no (faktaark om tyttebær)
https://no.wikipedia.org/wiki/Benzosyre
www.wikipedia.no (tyttebærkrigen)
http://blogg.xxl.no/friluftsliv/
fem-baltyper-du-bor-kunne/
www.orientering.no (kart og kompass)
www.ub.no (ungdomsbedrift)
www.ue.no (ungdomsbedrift)
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