


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

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

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

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

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

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

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

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

Friluftsrådenes Landsforbund
Sandvika april 2018



Innhold
Forord ....................................................................................................................... 1
Innhold ..................................................................................................................... 2
Innledning
Hvorfor bruke naturen som læringsarena ................................................................ 3
Minst 1 time fysisk aktivitet ..................................................................................... 6
Stedsbasert læring  ................................................................................................... 7
Allemannsretten  ...................................................................................................... 9
Bruk av kniv, øks og sag .......................................................................................... 10

Visuell kommunikasjon
Naturlige vannfarger, 2. årstrinn ............................................................................. 11
Enkel plantefarging, 2. åstrinn ................................................................................ 12
Kort med høstblader, 4. årstrinn ............................................................................ 13
Kullstifter4. årstrinn ................................................................................................ 14
Blad- og barkskravur, 4. årstrinn ............................................................................. 15
Uttrykke opplevelser, 4. årstrinn ............................................................................ 16
”Å fange en rytme”, 4. årstrinn ............................................................................... 17
Isskulptur, 4. årstrinn .............................................................................................. 18
Landskapskunst (Land art), 4. årstrinn ................................................................... 19
Naturfotografering, 10. årstrinn ............................................................................. 20
Design
Papirkopp, 2. årstrinn ............................................................................................. 22
Papirbåt, 2. årstrinn ................................................................................................ 23
Melkekartongbåt, 2. årstrinn .................................................................................. 24
Isbyggeklosser, 2. årstrinn ...................................................................................... 25
Snølykt og islykt, 2. årstrinn ................................................................................... 26
Lage fuglekasser, 4. årstrinn ................................................................................... 27
Bjørkerøtter: Tæger, 4. årstrinn .............................................................................. 28
Sopelime, 4. årstrinn .............................................................................................. 29
Visp av bjørkekvister, 4. årstrinn ............................................................................. 30
Tvare fra toppen av furua, 4. årstrinn ..................................................................... 31
Gryteskrubb av never, 4. årstrinn ........................................................................... 32
Gryteskrubb av granas rot, 4. årstrinn .................................................................... 32
Diverse redskaper, 4. årstrinn ................................................................................. 33
Bearbeiding av ull: fra sau til såle, 7. årstrinn ......................................................... 34
Redskaper før og nå, 7. årstrinn ............................................................................. 36
Sammensetning av naturelementer, 7. årstrinn ..................................................... 37
Kunst
Mystikkvesen, 4. årstrinn ....................................................................................... 38
Naturens stemninger, 4. årstrinn ............................................................................ 39
Snømaur og snødinosaurer, 4. årstrinn .................................................................. 40
Forandringer i lys og farge, 7. årstrinn .................................................................... 41
Arkitektur
Eksperimentere med motiver, 4. årstrinn ............................................................... 42
Arkitektur 1, 7. årstrinn .......................................................................................... 43
Arkitektur 2, 10. årstrinn ........................................................................................ 44



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

Opplæringslovens formålsparagraf (§ 1-1) har formulert følgende som mål for hva skolene i Norge skal 
søke å oppå på vegne av sine elever:

«Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdingar for å kunne meistre liva sine og 
for å kunne delta i arbeid og felleskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og 
utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar 
og rett til medverknad».

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

Utvikle kunnskap: Læring skjer best i den virkelige verden

Utvikle ferdigheter:  Alt må læres; øving i virkeligheten gjør mester

Utvikle holdninger:  Det man opplever med alle sansene det husker man best

Mestre livet:   Grunnleggende friluftsferdighetergir god kompetanse for livsmestering

Delta i arbeid:   Utearbeid har lett for å engasjere alle

Delta i fellesskap:  Friluftsliv er en god arena for sosial læring

Utfolde skaperglede:  Naturen motiverer de fleste til kreativitet

Utfolde engasjement: Det man blir kjent med og glad i det verner man om

Utfolde forskertrang:  Naturen innbyr til undring og nysgjerrighet

Lære å tenke kritisk: Virkelighetsbaserte erfaringer innbyr til gode spørsmål

Tenke miljøbevisst: Vi verner det vi setter pris på og forstår viktigheten av

Ha medansvar:  Opplevelser, kunnskap og erfaringer i naturen skaper ønske om å medvirke til  
   bærekraftig utvikling 

Ha rett til medvirkning: Friluftsliv skaper engasjement i hverdagen, organisasjonsliv og/eller politisk  
   aktivitet

Læreplanen gir føringer for økt bruk av naturen som læringsarena

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

1. Opplæringens verdigrunnlag

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

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

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

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

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

• «Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema»

3.    Prinsipper for skolens praksis

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

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

Alle elevene bør lære grunnleggende friluftsferdigheter

Å lære seg grunnleggende friluftsferdigheter gjør det lettere å bruke naturen som læringsarena. 
Ansatte i friluftsrådene og lærere erfarer daglig at mange elever mangler dette. Grunnleggende 
kunnskap i friluftsliv er ofte en forutsetning for at elvene skal få gode naturopplevelser og ikke minst 
oppnå god læring i møte med naturen.  Skolen kan i dag ikke forutsette at alle elevene har disse 
ferdighetene, og bør derfor som en del av sitt læringsarbeid sikre at alle elevene får slik kunnskap. 

Dette fordi:

- det er grunnlaget for gode og positive opplevelser i naturen

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

- det er grunnlaget for å skape miljøbevissthet 

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

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

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

- å kunne høste og beherske utstyr for høsting

- å tenne et bål og lage mat på bål

- å bruke småredskap som kniv, øks og sag

- å vurdere egen sikkerhet i møte med ulike naturmiljø

- å sette opp og overnatte i et telt 

- å vurdere værforhold og nødvendig bekledning

- å kunne pakke en sekk

- å kunne gå på ski (og kanskje skøyter)

- å kunne bruke kart og kompass

- å kunne ro og padle



Polarsirkelen Friluftsråd
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Naturen som læringsarena sikrer en helsefremmende hverdag

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

- daglig fysisk aktivitet og korte perioder med høy puls

- en tur i naturen hver dag 

- sosial samhandling, latter og glede

- utfordringer og mestring 

- et godt kosthold og god søvn

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

Hvorfor bruke naturen som læringsarena



Salten Friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund

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

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

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

Muligheter i organisert læringstid

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

Muligheter i egenorganisert tid

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

Uteaktivitet for alle gjennom hele året

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



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

Læring er en komplisert prosess. Hvordan læring skjer varierer fra elev til elev. Variert undervisning 
- og ulike innfallsvinkler til nytt stoff er en metode som lærere benytter for nettopp å gi alle elevene 
best mulig grunnlag for god læring. Det meste av all undervisning skjer i klasserommet, og jo høyere 
klassetrinn dess mindre benyttes andre læringsarenaer. I alle fag og på alle klassetrinn finnes det 
tema og fagområder som åpenbart kan flyttes ut av klasserommet. Ved å bruke stedsbasert læring 
som metode, er det nettopp vurderingen av hvilket læringssted som gir alle elevene best læring som 
settes i fokus. I tillegg til de tre didaktiske dimensjonene hva – hvorfor – hvordan, så stiller vi også 
spørsmålet hvor i forbindelse med undervisningsplanleggingen.

Registrer læringssteder rundt egen skole

Rundt ethvert skolebygg finnes det spennende læringssteder å velge mellom. Vi finner bygg med 
ulike former, konstruksjoner og historier. Vi finner natur i alle slags former – både flora og fauna. Vi 
finner nyere infrastruktur og vi finner jordens eldgamle geologiske historie. Ofte finner vi også noe 
å høste. Men, skal læreren kunne gjøre dette valget, må han/hun også ha god kunnskap om hvilke 
muligheter det er å velge mellom.  Denne lokalkunnskapen, kombinert med kunnskap om egne elever 
og fagstoffet som skal læres, danner grunnlaget for valg av læringssted. En skole som vil stimulere 
lærerne til bruk av stedsbasert læring som metode, bør ha samlet kunnskapen om læringsstedene 
rundt skolen, slik at denne er lett tilgjengelig for gamle og nye lærere. Slik kunnskap kan skolen samle 
enten på papir eller i digital form. Friluftsrådenes Landsforbund har eget redskap for digital bruk via 
sin hjemmeside: friluftsrad.no

Læringsstedene består av tre kategorier

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

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

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

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

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

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

• De vil få konkretisering av teoretisk kunnskap

• De vil kunne sette kunnskap inn i en kontekst

• De vil oppleve sosial læring og lettere bygge relasjoner

• De vil få fysisk aktivitet og styrke egne motoriske ferdigheter

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

For- og etterarbeid

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

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

2. Arbeid og godt organiserte aktiviteter på læringsstedet.

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

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

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



LÆ
RING I FRILUFT

Bruk av kniv, øks og sag

LÆ
RING I FRILUFTDalane Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd og Oslo og Omland Friluftsråd

Kniv - hva slags kniv bør elevene ha?

Det er viktig med skarpe kniver. Hvis kniven er sløv må elevene bruke mye kraft for å spikke. Når vi 
bruker mye kraft, blir bevegelsene mindre kontrollerte, og vi kan være uheldige og skjære oss. Sløve 
kniver lager stygge kutt som gror sent. Vi anbefaler en spikkekniv med et godt tilpasset håndtak for 
barnehender og med et kort blad. For de minste er det mulig å teipe spissen og mellom håndtaket 
og bladet med isoleringstape. Kniven bør være uten stopper mellom håndtak og blad fordi det ofte 
kommer i veien når vi spikker.

Huskeregler ved bruk av kniv:

1. Alltid ha kniven i slira når den ikke brukes
2. Alltid spikke fra deg og aldri mot andre
3. Alltid sitte eller stå stille når du spikker (ikke gå rundt)
4. Alltid levere kniven til andre med skaftet først og eggen ut fra egen hånd
5. Ha god plass rundt deg når du spikker 
6. Ikke lek eller fekt med kniven

Det er mange ulike ting som kan spikkes fram. La gjerne elevene spikke noe de har bruk for som en 
vandrestav, seljefløyte, pinne til pinnebrød, spikketroll, barkebåt, pil og bue, smørekniv, uro, m.m. 

Øks

Øksa er et viktig redskap å ha med på tur. Den finnes i mange utgaver. Vanlig turøks eller sportsøks 
er den mest anvendelige på tur. Den passer godt til variert arbeid som småved-kløyving, fliskløyving, 
felling av småtrær, m.m. Når vedkubben skal kløyves, er det å feste øksa i kubben ofte det vanskeligste. 
Sett da eggen mot enden av kubben og slå øksa fast ved å bruke en annen kubbe som hammer mot 
øksehodet. Når øksa sitter fast, kan både øksa og kubben løftes opp samtidig for så og slås mot 
hoggestabben.

Regler for bruk av øks

• Den sikreste måten å oppbevare øksa på når den ikke er i bruk, er å sette den i en stubbe eller en 
vedkubbe. Bruk eggbeskytter under transport. Vær nøye med å fjerne eggbeskytteren etter endt 
tur slik at øksa får tørke og ikke ruster.

• I hånden bæres øksa i hodet med eggen vekk fra beinet.
• Når du skal gi ei øks uten beskyttelse til en annen, skal du holde øksa vertikalt med øksehodet ned 

og eggen ut til siden.
• Bruk helst en hoggestabbe av tre. Jord og stein kan ødelegge eggen.
• Stå med beina godt fra hverandre når du hogger. Vær nøye med at øksa ikke har hoggretning mot 

kroppen, eller at andre ikke står for nær. Pass på at du ikke har klær e.l. som henger og slenger.

Sag

Det mest vanlige å bruke på tur er buesag og sammenleggbar tursag. Buesaga er den desidert beste 
saga til all slags turbruk. Den er litt vanskelig å pakke i sekken, man kan fint henge utenpå. Når buesaga 
ikke er i bruk, beskyttes bladet med papp e.l. som surres fast med litt tau eller tape. Pass på å fjerne 
beskyttelsen etter endt tur, slik at saga får tørke og ikke ruster. Den sammenleggbare tursaga er hendig 
og lett å pakke i sekken, fordi bladet kan brettes bakover inn i skaftet. Imidlertid har den meget kort 
blad. Dette begrenser hvor tykke stokker den kan sage over.

Saga kan lett sette seg fast i veden når vi sager, spesielt i ferskt trevirke. Det kan hjelpe å ikke trykke alt 
for hardt nedover når du sager, eller ved å lage et v-spor før du begynner på den egentlige saginga.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Kokemuligheter og kjele samt forskjellige “ingredienser” til fargene:

• Gul: 3 dl gule blomster, røsslyng- eller bjørkeblader og 3 dl vann
• Rosa: 3 dl mørkerøde rosekronblader (evt. tyttebær) og 3 dl vann
• Burgunderrød/lys lilla: 2 dl blåbær og 2 dl vann
• Blått: 3 dl blåklokker (mørke), 2 dl vann og 1/2 ts eddik
• Brunt: Søle
• Oransje: 3 dl nypeskall og 2 dl vann
• Grønt: Bland gult og blått

Sommerhalvåret

Hvor som helst

Naturlige vannfarger

Kompetansemål etter 2. årstrinn:
-  blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid

Kok vann og blader, bær eller blomster. Sil blandingen. Mal bilder, gjerne 
i naturdagboka, av selvlagde farger (se under naturfag for beskrivelse av 
naturdagbok).

Fargene blir ikke så sterke som vi er vant til. Dessuten gir ikke alle 
blomster like mye farge. Prøv dere fram.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Sunnmøre Friluftsråd, Oslo og Omland Friluftsråd

Ca. 10-20 g alun (kjøpes på apoteket), kvitt/lyst ull- eller bomullsgarn (garn 
laget av syntetisk materiale tar ikke så lett til seg farge), kjele (må ikke brukes 
til mat etterpå dersom alun benyttes), kjøkkensil, vann, naturmaterialer som f. 
eks. røsslyng (det er det grønne som gir farge) eller bjørkeløv.

Hele året

Hvor som helst

Enkel plantefarging

Kompetansemål etter 2. årstrinn:
-  blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid

Nesten alt i naturen gir litt farge. Gå ut og samle det dere tror setter farge!

Fyll vann i en kjele, ha i alun (ca 10 g er nok til en liten kjele) og legg 
i naturmaterialet dere har samlet inn. Deretter legger alle elevene sitt 
nøste oppi; surr garnet opp i hesper slik at det blir luftig. Små hesper kan 
navnemerkes ved å skrive navn med sprittusj på en bit av et lysark som 
bindes til hespa med hyssing. Rør i kjelen, kok opp og la det syde i ca. 
40 min. Tøm ut vannet gjennom kjøkkensila. Ble fargen slik dere hadde 
trodd?

Farging med røsslyng gir påskegul farge. Fargen på bjørkeløv gir fra 
påskegul til gulgrønn og kan variere noe gjennom året.

Det er også mulig å farge garn på stormkjøkken. Del inn i grupper, 
hver gruppe har sitt eget stormkjøkken. Hva slags farge har gruppa lyst 
til å lage? Plukker dere mange blå blomster, blir garnet blått da? La 
ullgarnet koke i en time uten at alun benyttes - da kan vi bruke vanlig 
stormkjøkkenutstyr.

Det fargede garnet kan dere bruke i drømmefanger, flette vennskapsbånd, 
lage håndvev eller lignende.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Høstblader, lim, kartong, maling, farger, kontaktpapir, evt. kaustisk soda, 
kjele og gummihansker

Høsten, men høstbladene kan tørkes og brukes hele året

Hvor som helst

Kort med høstblader

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer

Plukk blader fra forskjellige løvtrær. 
Lag kort ved å lime bladene på kartong med lim eller kontaktpapir, eller 
ved å tegne rundt.

Store blader med fin form og tydelige bladnerver (f.eks. lønn) kan males 
på undersiden med et tynt lag med maling. Press bladet med malingsiden 
ned på et ark, og du får et fint avtrykk av bladets nervemønster.

En annen metode er å legge noen blader i en kjele med ca. 50 g kaustisk 
soda pr. liter vann. Varm forsiktig opp til kokepunktet, og skyll bladene 
under kaldt vann. Bruk oppvaskhansker og vær forsiktig; kaustisk soda er 
etsende! Nå er bare skjelettet igjen av bladene. Legg disse på et ark og 
tørk dem under press før de limes på kartong eller papp.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

En tom hermetikkboks (helst litt høy og tynn), kniver, aluminiumsfolie
Hele året (husk evt. bålforbud)

Rundt bålplassen

Kullstifter

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
-  lage enkle utstillinger av egne arbeider

Finn små pinner på bakken, alle tresorter kan benyttes. Spikk av barken, 
og kutt dem opp i lengder som er litt kortere enn hermetikkboksen. Pinnene 
bør nå være ca. så tykke som en gråblyant (rundt 5 mm i diameter). Putt 
pinnene ned i boksen så tett som mulig, og pakk aluminiumsfolie over 
toppen av boksen.

Sett boksen opp ned i midten hvor dere skal lage bål. Legg litt sand eller 
jord rundt den nedre delen av boksen slik at den står stødig, og det ikke 
kommer luft til. Lag et bål rundt boksen. Har dere allerede tent bålet, gjør 
dere plass til boksen i midten og raker godt med glør rundt. La boksen stå i 
bålet i ca. 45 min. avhengig av pinnenes tykkelse og bålets varme. Dersom 
de står for lenge vil de bøye seg og begynne å gløde. Tas de ut for tidlig blir 
de ikke forkullet helt igjennom og blir ikke så bra å tegne med. 
(OBS: La boksen stå til avkjøling på et ikke-brannfarlig sted. Er folien tatt av, 
kan oksygentilførsel føre til at kullstiftene plutselig antennes).

Når boksen er blitt kald, kan kullstiftene tas ut og brukes til å tegne 
opplevelser fra turen! Eller kanskje skattekart? For å fiksere tegningene kan 
dere spraye dem med vanlig hårspray. Tegningene kan henges opp med 
klyper på en hyssing mellom to trær - så har dere kunstutstilling i skogen.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Ark, kullstifter eller fargestifter, hyssing
Hele året

Område med ulike treslag

Blad- og barkskravur

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer
-  lage enkle utstillinger av egne arbeider

Hold arket inntil trestammen, eller fest det ved å surre hyssing rundt. Bruk 
langsida av farge- eller kullstiftene og skraver over arket. Fordi barken er 
underlaget, kommer et avtrykk av den fram. Bruk gjerne ulike farger og 
lag et flott kunstverk. Ta barkskravur fra forskjellige treslag og sammenlikn 
resultatene. De er dekorative og viser stor variasjon. På samme måte kan 
blader legges under papiret for å lage bladskravur.

Ved hjelp av bestemmelseslitteratur kan vi lage en kunstnerisk bok om 
trærne, eller lime det inn i en naturdagbok.

Ekstra fint blir det om dere har en kunstutstilling ute i skogen først, se 
beskrivelse under opplegg “Kullstifter”.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

A3 ark, fargeblyanter evt. kullstifter
Hele året

Ingen spesielle krav

Uttrykke opplevelser

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer

Formålet med denne aktiviteten er å gi elevene mulighet til å uttrykke seg 
både visuelt og muntlig. Aktiviteten er fin å gjennomføre som avslutning på 
en tur, etter en opplevelse eller en uteaktivitet. F.eks. kan man bruke de to 
siste timene av undervisningstiden til dette.

Oppgaver som elevene kan jobbe med:

• Hvilke inntrykk sitter dere igjen med etter gjennomført opplegg?
• Hva synes dere var mest interessant?
• Hva satte fantasien i gang?

Elevene får visuell frihet – men må forsøke å utdype sin tegning/sine valg/
opplevelse av turen ved å presentere tegningen i etterkant.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

A3 ark, fargeblyanter, kullstifter, evt. utstyr til akvarellmaling
Hele året

Ingen spesielle krav

”Å fange en rytme”

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer

Formålet med denne aktiviteten er å gi elevene mulighet til å arbeide med 
skisser og tegninger i naturen. Elevene kan få ulike temaer/oppgaver 
som de skal prøve å løse på en kreativ måte. For eksempel å «fange en 
rytme». Elevene får se at det i naturen finnes mange ulike rytmer som går 
samtidig, men med veldig ulik hastighet.

Lærer viser/forteller om de ulike rytmene som naturen innehar. Eksempler 
kan være:

• Fra skifte i værtyper til skifte av årstider.
• De ulike døgnrytmene.
• De ulike rytmene i bølgene.
• De ulike rytmene/mønstrene som finnes i steiner og i fjellformasjoner.
• Interessante rytmer/mønstre i barken på trær.
• Synlige/usynlige rytmer som finnes i en blomsterknopp (dens 

forandring gjennom våren, sommeren, høsten og vinteren).

Elevene drar ut i naturen på leting etter «rytmer». De kan arbeide 
individuelt med ark og tegning eller med akvarell. Når de har funnet rytmen 
de ønsker å «fange» på papiret, setter de i gang med å tegne/male. Til 
slutt presenterer kunstnerne sitt forslag/sin tegning/sitt maleri og forteller 
litt om “rytmen” de har fanget.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Vann, plastkar, elementer fra naturen og fotoapparat
Vinter (må ha minusgrader)

Ingen spesielle krav

Isskulptur

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  lage enkle utstillinger av egne arbeider

Formålet med denne aktiviteten er å binde/sette sammen to elementer fra 
naturen til en skulptur ved hjelp av vann som bindemiddel. Elevene jobber 
individuelt eller i grupper.

1. Elevene bestemmer seg for to naturelementer som de skal benytte i 
skulpturen sin. Det kan for eksempel være barnåler, tomme sneglehus 
osv. De samler inn flere eksemplarer av hvert element.

2. Elevene legger de to elementene i et plastkar og heller på vann. Karet 
skal stå ute så lenge at alt vann har frosset til is.

3. Isblokken tas ut av karet. Den har nå blitt en flott isskulptur med flotte 
mønstre i isen.

De ferdige isskulpturene presenteres for de andre ved å lage en utstilling.

Utstillingen kan dokumenteres med foto, og kanskje kan bildeserien 
presenteres på skolens hjemmeside? 



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Naturmateriale, evt. pensler og vannløselig maling.
Hele året

Ingen spesielle krav, men veldig fint på strand

Landskapskunst (Land art)

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  lage enkle utstillinger av egne arbeider

«Land art» innebærer at elevene lager kunstverk av materiale de finner i 
naturen. Eksempler på oppgaver kan være:

• Lag et abstrakt kunstverk av naturmateriale. For eksempel en labyrint 
med steiner.

• Lag et konkret kunstverk. For eksempel en måke av skjell.
• Flytt naturmateriale fra en plass det hører hjemme til en plass det 

ikke hører hjemme; for eksempel flytte et blåskjell fra fjæra til et 
blomsterbed på land.

Elevene kan enten få et tema, eller de kan velge fritt selv. Man kan lage 
kunstverk av tang, skjell, steiner, kongler, pinner, blader, blomster eller 
hva man måtte ønske. Elevene kan jobbe individuelt eller i grupper. Når 
oppgaven er utført tar elevene samlet en runde i «kunstgalleriet» for å se 
på alle kunstverkene.

Landskapskunsten vil være på utstilling i en periode som bestemmes av 
vær og vind; når bladene råtner, når kvistene blåser bort eller når bølgene 
skyller det til havs.

Dersom man ønsker å jobbe videre med dette kan elevene dokumentere 
de kortvarige utstillingene ved hjelp av foto. Og kanskje bildene fortjener 
en plass på skolens hjemmeside?



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Kamera. For eksempel mobilkamera, digitalt kamera, eller engangskamera 
som tåler vann

Hele året

Ingen spesielle krav

Naturfotografering

Kompetansemål etter 10. årstrinn:
-  bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

Naturfotografering kan gjennomføres som en del av et fotoprosjekt. 
Prosjektet innebærer forarbeidet (ta bilder) og etterarbeid (bearbeiding av 
bilder ved hjelp av skanner og bildebehandlingsprogram). Tema kan være 
knyttet til naturen rundt i nærmiljøet, eller i andre relevante uteområder 
hvor undervisningen foregår. Elevene arbeider i grupper eller individuelt.

Erfaringsmessig bør det ikke være mange elever på et fotoapparat. To 
elever på et apparat er en god løsning. Ved å bruke fotoapparatet til å ta 
bilder, skal eleven forsøke å fange ulike stemninger i naturen.



Kunst og håndverk, visuell kommunikasjon

Naturfotografering fortsetter
LÆ

RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Eksempler på ulike oppgaver som elevene kan jobbe med er:

• å fange stemninger i luften
• å fange stemninger på himmelen
• å fange stemninger over vannet
• å fange stemninger under vannet
• å fokusere på ulike objekter i naturen (f.eks. røtter, planter, steiner, fjell)
• å fokusere på ulike dyr i naturen (f.eks. insekter, fugler mm)

Etterarbeid:
 
Tilbake på skolen lastes bilder over på PC, evt fremkalles og skannes bildene 
for videre bearbeiding i bildebehandlingsprogram. 

Ved skanning kan elevene f.eks.:

• velge om de vil skanne bilde i svart – hvitt eller i farger
• lage kollasj
• skanne inn en bakgrunn og legge til bilde

Når bildene er skannet og lagret på datamaskinen, kan elevene jobbe videre 
med enkel datamanipulasjon, som f.eks.:

• beskjære bilder
• rotere, strekke og/eller forskyve bilde
• endre farger og/eller invertere farge, kontrast og lys
• og kanskje det kan skrives dikt eller en tekst til bildene?

Som avslutning på prosjektet, kan elevene planlegge og lage utstilling eller 
ha en multimediepresentasjon av egne bilder. Bildene fortjener kanskje en 
plass på skolens nettside?



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Avis, matpapir, et vanlig ark eller lignende
Hele året

Hvor som helst

Papirkopp

Kompetansemål etter 2. årstrinn:
-  lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette

Har det hendt at du har vært på tur og har lyst på noe og drikke, men har 
glemt koppen? Eller kanskje en har lyst på noe varmt å drikke, men ikke har 
noe å varme vannet i over bålet? Med litt matpapir eller et vanlig ark kan du 
brette et lite beger!

Papirbegeret blir ikke særlig varig, men plasserer du det i passelig avstand 
fra ilden, kan du til og med varme vann i det over bålet! Start med et 
kvadratisk papirark. 

• Kvadratet brettes en gang på diagonalen (fra hjørne til hjørne) (se figur 
1 og 2). 

• Så brettes det ene hjørnet av trekanten over på midten, og det andre 
hjørnet over på samme måte (se figur 3).

• Brett de to spissene som vender oppover, ned på hver sin side av 
koppen (figur 4).

• Til slutt dyttes hjørnene inn i bunnen, og du har en kopp! (Figur 5).



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Avis, matpapir, et vanlig ark eller lignende
Hele året (så sant det er åpent vann)

Ved vann

Papirbåt

Kompetansemål etter 2. årstrinn:
-  lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette

Det er ikke alltid at vi tenker på å ta med båt på tur, men gammelt matpapir 
eller litt avispapir til opptenning av bålet har vi gjerne med - og da er det 
ikke noe problem å lage en båt! 

1. Ta et stykke rektangulært papir (f.eks. et A4 
ark). Brett det først over på tvers (figur 1). Så 
brettes papiret over en gang til andre veien, 
men bare for å markere midten, så det brettes 
straks tilbake. 

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

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

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

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

6. Så er båten ferdig (figur 9).

fig 1
fig 2

fig 3
fig 4

fig 5 fig 6

fig 7 fig 8

fig 9

Ved å bruke et stort papir, for eksempel et ark fra en 
avis, kan båten brukes som hatt!



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Hele året (så sant det er åpent vann)
Hele året (så sant det er åpent vann)

Ved vann

Melkekartongbåt

Kompetansemål etter 2. årstrinn:
-  lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette

• Ta en tom 1 liters melkekartong og skjær med kniv eller klipp med saks 
langs hjørnet på den ene langsiden og begge kortsidene, som vist på 
figuren. Pass på at du ikke skjærer helt gjennom kartongen, for en 
langside må henge sammen. 

• Så bretter du ut kartongen. 
• Deretter lager du en splitt på tvers av midten omtrent halvveis ned på 

siden. 
• Fest en papptallerken i splitten - og du er ferdig! 
• Sjøsett katamaranseilbåten din, og den seiler fint med strømmen eller 

vinden!



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Vann, melkekartonger og forskjellige konditorfarger samt frysemuligheter
Vinter (må ha minusgrader)

Ingen spesielle krav

Isbyggeklosser

Kompetansemål etter 2. årstrinn:
-  bygge med enkle geometriske grunnformer 
-  lage enkle modeller av hus i naturmaterialer (Arkitektur)

Alle tar med seg flere tomme melkekartonger på skolen. Disse fyller vi 
med vann, og tilsetter konditorfarge. Bruk gult, rødt og grønt. Når vannet 
har fryst til is, fjerner vi kartongen, og hva får vi? Jo, vinterens fineste 
byggeklosser! Her er det fri utfoldelse for alle unge arkitekter, - eller 
kanskje dere kan bygge en modell av skolen?

Hvis dere vil holde på med byggverket etter at det har blitt mørkt, så se 
tips på opplegg «Snølykt og islykt»!



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Bøtte, vann og frysemulighet (til islykt) og kubbelys
Vinter

Hvor som helst

Snølykt og islykt

Kompetansemål etter 2. årstrinn:
- bygge med enkle geometriske grunnformer

Når det er kaldt, kan dere fylle vann i en bøtte og sette den ut. La den stå 
over natten (ca. 10 timer). Lag deretter hull på toppen, bruk f.eks. skrujern 
og hammer. Hullet bør være så stort at du lett kan putte hånden nedi. Sett 
bøtta på hodet til isen har løsnet. Så er islykta klar. Sett den på et fint sted 
med et kubbelys i, og lykta gir et flott lys!

Når snøen er kram, er det flott å lage snølykt. Lag mange snøballer og 
legg dem oppå hverandre som en snøborg. Ønsker dere å tette den 
helt, må dere sette ned lyset før dere legger på de siste snøballene. Ut 
gjennom de små hullene mellom snøballene kommer det et fint gult lys ut 
som gir god stemning i mørketida.



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Planker, sag, hammer, spiker, bormaskin/drill, pappspiker og evt. hengsler og 
pleksiglass

Sen vinter og tidlig vår

Skog

Lage fuglekasser

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  lage enkle gjenstander gjennom å strikke, veve, filte, sy, spikre og skru i ulike materialer

Å henge opp fuglekasser er en fin måte å studere fugler på nært hold. 
Fuglekassene bør lages og henges ut om vinteren eller tidlig på våren. Form 
og størrelse på kassa og hullet kan variere avhengig av hva slags fugl man vil 
ha i den! Generelt er det noen ting man bør tenke på:

• Bruk tørre materialer uten sprekker. Margsiden av plankene (den siden som vender inn mot 
tremidten) vendes ut slik at kassa fortsatt er tett om materialene slår seg.

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

• Ha aldri sittepinne foran hullet, det gjør det bare lettere for 
fiender å røve kassa. Slå en metallplate eller pappspiker 
rundt hullet for å sikre mot hakkespett. Hullets diameter 
bør være ca. 3 cm.

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

• Hvis man vil kikke inn i kassa, kan man lage en kikkeluke 
ved hjelp av hengsler på den ene siden, og sette 
plexiglass på innsiden.

• Kassen beises utvendig med naturfarge. Kassen henges 
opp ca 3 meter over bakken.

• Heng aldri kassene i direkte sollys.
• Fest ikke kassene til treet med spiker! Bruk ståltråd rund 

treet og putt kiler mellom tråden og stammen slik at 
avstanden kan justeres etter hvert som treet vokser.

• Heng ikke opp flere kasser nær hverandre (minimum 20-30 m avstand).
• Pass på å ha fri innflygingsbane. Kutt bort grener. 



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Kniv og en liten spade
Sommerhalvåret

Bjørkeskog

Bjørkerøtter: Tæger

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  planlegge og lage enkle bruksgjenstander
-  bruke enkle hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre

Tægene er sterke og blir bl.a. brukt til å sy sammen sveipte bokser og fat. 
Røttene blir da delt i to på langs – til dette kreves øvelse og tålmodighet! 
Bjørkerøtter kan også brukes til å binde sammen visp og sopelime av 
bjørkekvister.

Bjørkerøtter er enklest å få tak i sandholdig jordsmonn eller på muldrik 
forholdsvis tørr myr. Bruk fingrene eller en liten spade til å grave med. 
Røtter med diameter på 2-3 mm er passe for visp, til sopelime kan de 
gjerne være kraftigere. 

Fjern barken mens røttene er friske. Skal barken fjernes fra tørre røtter, 
bør de bløtlegges i 10-15 minutter først. For at tægene skal være lettere 
å stramme rundt visp eller sopelime eller vi ønsker å sy med dem, bør de 
deles i to på langs. Hold den ene enden fast mellom knærne og hold den 
andre enden stram med hendene. Snitt et lite hakk i toppen, legg fra deg 
kniven og trekk de to halvdelen fra hverandre. Du vil fort se at den ene 
delen blir kraftigere enn den andre, da holdes den kraftigste delen rett opp, 
mens du drar den smaleste enden nedover til de to delene igjen er like 
kraftige.



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Kniv, sag og ståltråd eller solid hyssing
Vår

Bjørkeskog

Sopelime

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  planlegge og lage enkle bruksgjenstander
-  bruke enkle hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre

Plukk kvister som er opp til 1 m lange. Tynne kvister med mange 
småkvister er best. For at kvistene skal pakkes godt sammen, kan 
det være lurt å spikke hver gren slik at formen blir kantet, men det er 
ikke nødvendig. Legg alle kvistene sammen med en lang bjørkestokk 
(kosteskaftet) i midten og lag en bukett som er fin å holde i. Bind rundt 
kvistene med en tråd. Surr kosten stramt med et solid snøre eller tæger 
(se opplegg «Bjørkerøtter: Tæger»). 

Start med surringene nærmest enden først. Stram godt, ellers blir kosten 
slarkete og faller fort fra hverandre. Kutt til slutt enden jevn slik at ikke 
småkvister stikker ut av toppen.



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Kniv og tynn, sterk hyssing evt. ståltråd eller tæger (bjørkerøtter)
Vår

Bjørkeskog

Visp av bjørkekvister

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
- planlegge og lage enkle bruksgjenstander
- bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre

Bruk de tynne kvistene på bjørka (1-2 mm tjukke, 30-35 cm lange) når 
bladene nettopp har sprunget ut. Spikk og dra av bark og blader. Når 
dere har en passe mengde med kvister, binder dere sammen de rensede 
kvistene i den tjukke enden med tæger, ståltråd eller sterk hyssing. Bind 
gjerne to steder for å gjøre den god å holde i. 
Skjær vispen jevn i endene, og legg den til tørk.



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Kniv, sandpapir og matolje
Hele året

Furuskogen

Tvare fra toppen av furua

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
- planlegge og lage enkle bruksgjenstander
- bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre

Slår dere opp i ordboka, finner dere at en tvare er en redskap til å røre 
med under matlaging. Tvare kan vi lage slik:

• Finn et emne på toppen av en liten furu som har fire eller flere 
sidegreiner.

• Spikk av furua rett under og ca. 25 cm over sidegreinene. 
• Spikk av sidegreinene ca. 5-6 cm utafor stammen og ta bort all bark. 
• La tvaren ligge og tørke skikkelig, dvs. noen dager. 
• Puss tvaren med sandpapir og smør det inn med for eksempel matolje.

Skal det tas mange emner til tvare, må det avklares med skogeier.



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Kniv, saks og lintråd
Hele året

Bjørkeskog

Gryteskrubb av never

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
- planlegge og lage enkle bruksgjenstander
- bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre

Spør alltid skogeier om tillatelse til å sanke never. Når vi sanker never fra 
bjørketrærne med kniv, må vi være veldig forsiktig slik at vi ikke skjærer 
i det grønne laget innenfor barken. Da kan treet bli skadet! Neveren 
er lettest å ta av bjørka når sevjen stiger om våren. Velg et stykke på 
stammen som er rett og uten greiner og skjær to sirkler rundt treet. 
Avstanden mellom de to sirklene avhenger av hvor stort stykke man 
ønsker. Videre skjæres forsiktig et loddrett snitt mellom de to sirklene (NB! 
Bare gjennom neveren). Ta hånden inn under og dra neveren forsiktig av. 

Klipp opp ca. 50 remser av never. Remsene bør være ca. 10 cm lange og 
ca. 1 cm i bredde. Legg remsene på kryss og tvers oppå hverandre, med 
rettsiden vekselsvis opp og ned. Bind i krysset med en dobbelt lintråd og 
lag en løkke til å holde i. For å få bunten til å krølle seg sammen til en 
ball, kokes skrubben noen minutter i vann. Heng skrubben til tørk og så er 
den klar til å brukes.

Sted:
Årstid:
Utstyr:
Gjennomføring:

Bøtte med vanne, kniv og tynn ståltråd
Hele året

Granskog

Gryteskrubb av granas rot

Samle inn tynne rot-tråder fra gran. La dem ligge en stund i vann. 
Deretter skrelles rot-trådene og buntes sammen slik at de tynne og tykke 
endene fordeles likt til begge sider. Bruk en tynn ståltråd til å binde bunten 
sammen. Bunten bør ha en “livvidde” på 2-4 cm. Skjær av røttene slik at 
skrubbens ender blir jevne.
Kråkefotplanter vokser ofte i granskogen, og kan også fint brukes som 
gryteskrubb. Er dere ved fjæra er tørkede tangkvaster fine å bruke. Og 
trenger dere svamp, er mose som regel lett tilgjengelig.



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Kniv og lintråd
Hele året

Strand/skog

Diverse redskaper

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
- planlegge og lage enkle bruksgjenstander

Tid for mat ute! Kunst og håndverk hand i hand 
med mat og helse. 
Vi lager enkle redskaper til matlagning: 

1. Store skjell kan brukes som dype tallerkener.
Små skjell kan brukes som skje

2. Pinne som forgreiner seg til 3-4 greiner kan 
brukes som gaffel. Fra forgreiningspunktet og 
3-5 cm opp kappes de 3-4 greinene av med 
tollekniven. Dersom gaffelgrenene spriker for 
mye fra hverandre kan man ta en sterk tråd å 
surre dem litt sammen.

3. Pinne kan spikkes til pølsepinne

4. Pinne med relativt myke 
greiner kan flettes sammen 
i den ene enden til en 
tennisrekkert. Oppå denne 
kan man legge smørbrød 
med ost som ved å holde 
over bålet kan bli til varme 
deilige smørbrød.

5. Turkopp av never 



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Friluftsrådet Vest

Sommerhalvåret
Flytande grønsåpe, milo, saks, (langpanne), varmt vatn, (håndtein, rokk)

Gardsbesøk på gard med sau, - ellers ingen serskilte krav

Bearbeiding av ull: fra sau til såle

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
-  lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom ide, valg 
av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Dette er ein aktivitet som må foregå i fleire trinn og sannsynlegvis over 
fleire dagar for at elevane skal få med seg alle prosessane.

Gardsbesøk for å få oppleve saueklipp: 
Sauen blir klippa vår og haust som oftast av profesjonelle saueklipparar 
som blir leid inn. 
(Ferdig klippa ull kan kjøpast på blant anna slakteri). Ulla blir sortert og 
den skitnaste blir skilt ut.

Neste steg er vasking av ulla:
Vaskeprosessen varierer alt etter kva ein skal bruke ulla til:

• Ull til spinning: Skyll i lunka vatn. Knepp ut vatn med handkle. Legg til 
tørk på rist. (Etter karding blir garnet vaska grundigare).

• Til veving med ubearbeidd ull: Legg ulla i bløyt 30-35° C i 10-60 minutt. 
Forsiktig vasking for hand med Milo (2/3 dosering). Skyll. Første 
skyllevatn må ha same temperatur som vaskevatn, så gradvis kaldare 
(totalt 3 skyll). Tørk i handkle og legg på rist.

Karding av ulla:
Ei karde har form som eit rektangel. Den innvendige flaten består av 
mange små piggar som sit tett i tett. Legg ull i mellom dei to kardene og 
begynn å «greie ulla». Til slutt vil du få flak av ulla som kan brukast til:

• Spinning: Trill ei pølse av ulla på karda. Begynn å trille i karda si 
lengderetning.

• Toving: Bruk flaket slik som det er laga på karda når du skal nytte det til 
toving.



Kunst og håndverk, design

Bearbeiding av ull: fra sau til såle forts
LÆ

RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Friluftsrådet Vest

Spinning av ulla:
Pølsa av ull som blei danna etter karding blir nå til tråd ved å bruke 
håndtein eller rokk. Tråden må vaskast etterpå. Bruk same framgangsmåte 
som vask til veving.

Toving av ulla til ei sittepute og sålar:
Legg eit flak av ull oppi eit kar, til dømes ei langpanne. Tilsett så varmt 
grønsåpevatn (1 liter vatn, 1 dl flytande grønsåpe, ca 45°C) og klapp lett 
på ullflaket. Legg deretter eit flak over, men med fiberretninga på dette 
flaket på tvers av det første. Fortsett slik til ønska tjukkleik er nådd.

Ulik fiberretning på laga gjer at dei lettare grip i kvarandre og dermed 
tovast lettare. I førstninga er ulla berre eit laust stoff, men etter kvart 
som ein arbeider med ulla vil laga gripa i kvarandre og tovast. Arbeid frå 
kantane og inn mot midten. Lette rørsler til å begynne med, etter kvart 
som ulla får ein fastare konsistens kan ein begynne med meir hardhendt 
handsaming. Det er nå krympinga tar til for alvor: Fibrane blir kortare og 
ulla krympar i den retning du gnir. Fortsett slik til ullstykket er fast og godt å 
ta i. Klipp ut sålar av ullstykket eller bruk det som det er til å sitje på når de 
er ute på tur!



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Øsekar av tre og/eller plast, A3 ark og blyanter
Hele året

Skolens nærmiljø (for eksempel en båthavn)

Redskaper før og nå

Kompetansemål etter 7. årstrinnet:
-  lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg 
av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Formålet med denne aktiviteten er å vise elevene hvordan mennesket 
fjerner seg fra å benytte materiale fra naturen, som f.eks. tre/trevirke til å 
bruke kunstig framstilt materiale som f.eks. plast.

1. Lærer og elever besøker f.eks. en båthavn i nærmiljøet. Let etter 
eksempler på båter (f.eks. seilbåter eller robåter) som kan representere 
gammel og ny tid.

2. Ser dere likheter evt. forskjeller i redskaper/utstyr om bord?
3. Ta for dere et av redskapene om bord, f.eks. et øsekar. Diskuter 

utviklingen av materialet som har blitt brukt til å lage nettopp øsekaret. 
Før lagde man øsekaret av bl.a. tre, mens det nå lages i plast. Hvordan 
vil øsekaret se ut om 300 år? Hvilket materiale tror dere vil bli brukt om 
300 år?

4. Elevene får i oppgave å tegne et øsekar slik de tror det vil se ut om 
300 år. Dette kan de enten gjøre på stedet eller arbeide videre med i 
klasserommet senere.

Denne aktiviteten tar opp redskaper benyttet innenfor kystkulturen. 
Tilsvarende aktiviteter kan man også gjennomføre ved å besøke et lokalt 
folkemuseum eller en gård, der man får sett og evt. demonstrert ulike 
redskaper.
• Hva ble disse redskapene laget av før i tiden sammenlignet med 

nåtidens?
• Har redskapene samme form som nåtidens, eller eksisterer de kanskje 

ikke lenger?
• Hva tror dere er årsaken til at redskapene i dag er laget av annet 

materiale?
• Hvordan vil samme redskap se ut om 300 år, og hva slags materiale vil 

det være laget av?
• Lærer kan enten velge ut et redskap som alle elevene skal jobbe med, 

eller så kan elevene selv velge ut et som de ønsker å jobbe videre med.



Kunst og håndverk, design

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Elementer fra naturen, tau, halm og/eller tynne kvister/greiner og limpistol
Hele året

Ingen spesielle krav

Sammensetning av naturelementer

Kompetansemål etter 7. årstrinnet:
-  bruke ulike sammenføyningsteknikker i harde og myke materialer

Formålet med denne aktiviteten er å binde/sette sammen to elementer fra 
naturen til en skulptur. Elementene kan være i kontrast til hverandre eller 
de kan være beslektet. Elevene jobber individuelt eller i grupper.

1. Elevene bestemmer seg for og finner to naturelementer som de skal 
benytte i skulpturen sin. Det kan for eksempel være tre og stein, røtter, 
skjell osv.

2. Elevene prøver seg frem for å finne den beste måten å binde 
naturelementene sammen. Det kan enten være tau av forskjellige typer 
eller ved å bruke en limpistol. De kan også forsøke å bruke et nytt 
naturelement som f.eks. halm eller tynne greiner.

De ferdige skulpturene presenteres for de andre ved å lage en utstilling, 
eller ved bruk av kamera og presentasjon på skolens hjemmeside.



Kunst og håndverk, kunst

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Limpistol, strøm, elementer fra naturen
Sommerhalvåret

Ingen spesielle krav

Mystikkvesen

Kompetansemål etter 4. årstrinnet:
- samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benyttet dette som
utgangspunkt for eget arbeid

Lærer finner et eventyr om vesener som finnes i naturen – gjerne knyttet 
til vår egen tradisjon og kultur (som f.eks. Huldra). Gjennom fortellingen gir 
læreren elevene en motivasjon/et indre bilde av fantasivesenet.

Elevene får i oppgave å finne elementer fra naturen til å lage et slikt 
fantasivesen. Elementene kan f.eks. være: Røtter fra planter og trær, 
blader, mose og lav, bark og never, kvister og greiner, leire, steiner, tomme 
skjell og snegler mm.

Etter innsamlingen går elevene til en «kreativ stasjon» der det kreative 
arbeidet kan fortsette. Elevene setter sammen de elementene de har 
funnet ute ved hjelp av limpistolen.

Arbeidet kan avsluttes med en «miniutstilling» hvor elevene plasserer 
mystikkvesenet tilbake i naturen. Elevene får mulighet til å snakke om sitt 
mystikkvesen, og hvilke mystiske krefter vesenet har.



Kunst og håndverk, kunst

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

Hele året

Ingen spesielle krav

Naturens stemninger

Kompetansemål etter 4. årstrinnet:
-  samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benyttet dette som 
utgangspunkt for eget arbeid

A3 ark, kullstifter, blyanter, oljestifter, fargeblyanter, akvarell eller lignende

Formålet med denne aktiviteten er å gi elevene mulighet til å arbeide med 
«naturens stemninger». I dette tilfelle vil det si naturens ro og kraft.
Poenget er at elevene skal sitte på det samme stedet og tegne/male det 
samme motivet to ganger; den ene gangen når naturen er i ro, den andre 
gangen når naturen er i kraft.

Naturen er i ro når det for eksempel er sol, lite/ingen vind o.l.

Naturen er i kraft når det for eksempel regner/snør, tordner, blåser sterkt/ 
storm e.l.

I tillegg til å jobbe med «stemninger» kan elevene arbeide med å gi bildet 
en illusjon av rom eller dybde ved å tegne/male et motiv som inneholder 
noe som er nært og noe som er fjernt.



Kunst og håndverk, kunst

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslo og Omland Friluftsråd

Kram snø, gode votter og kreativitet
Vinter

Hvor som helst

Snømaur og snødinosaurer

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
- bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder eller skulpturer

Hvorfor lager vi alltid snømenn? En ny vri kan være å kopiere kunstverk, 
lage snødame, snømaur, snøkylling, snøhest, snøhund, snøtroll eller 
snødinosaurer! Det er bare fantasien som setter begrensninger. Vil dere 
ha litt farge på figurene? Fyll vannmaling på sprayflaske og sprut i vei! Et 
annet alternativ kan være å bruke kreppapir, som avgir mye farge.

Sammen med snø- og islykter kan dere lage en fin utstilling. Benytt 
anledningen når snøen er kram!



Kunst og håndverk, kunst

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Trondheimsregionens Friluftsråd

A3-ark, oljestifter, fargeblyanter, akvarell eller kamera
Hele året

Ingen spesielle krav

Forandringer i lys og farge

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
-  samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i 
arbeid med bilde og skulptur

Formålet med denne aktiviteten er at elevene skal oppleve naturens lys og 
skiftninger ved å male/fotografere samme motiv til ulike tider på døgnet og 
på ulike årstider.

Elvene kan lære litt om ulike kunstnere (f.eks. Claude Monet og Vebjørn 
Sand) og hvordan disse arbeidet/arbeider for å fange variasjoner i farger 
og lys i maleriene sine.

Oppgave 1
Samme sted besøkes tre ganger i løpet av skoledagen, f.eks.:
• tidlig på morgen
• midt på dagen
• ved skoledagens slutt

Oppgave 2
Samme sted besøkes 4 ganger i løpet av et skoleår:

• høst
• vinter
• vår
• sommer

Utfordringen ligger i å klare å gjengi de forandringer i farge og lys som 
forekommer i løpet av en dag og i løpet av et år.



Kunst og håndverk, arkitektur

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Oslofjordens Friluftsråd

A3-ark og oljestifter eller kullstifter
Hele året

Ingen spesielle krav

Eksperimentere med motiver

Kompetansemål etter 4. årstrinn:
-  tegne hus og rom sett rett ovenfra, rett forfra og rett fra siden

Målet med denne aktiviteten er å gi elevene mulighet til å arbeide med 
motiver og synsvinkler i natur/uteområde. Elevene maler det samme 
motivet to ganger, men fra to forskjellige synsvinkler.

Elevene går ut og finner et motiv de vil arbeide med, eller de kan få tildelt 
et tema/en oppgave som de skal prøve å løse på en kreativ måte. Et 
eksempel på et tema er «hus». Andre temaer kan være stein, gren, tre, 
blomst osv.

Det er viktig at motivet som blir valgt kan observeres/betraktes fra to 
forskjellige synsvinkler.

Elevene arbeider individuelt med ark og tegning.



Kunst og håndverk, arkitektur

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Friluftsrådet Vest

Skisseblokk, kamera.
Hele året

Skolens nærmiljø/nærområde (bygda eller bydelen vi bor i)

Arkitektur 1

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
-  beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale 
stilretninger

Formålet med aktiviteten er å undersøke og registrere hvordan 
byggeskikkene har endret seg gjennom tidene.

1. Snakk med eldre folk i bygda eller bydelen. Sammen med dem finner 
dere hus fra forskjellige tidsepoker.

2. Lag skisser av bygningene. Ta også foto.
3. Beskriv bygningene fra disse periodene:

• Midten av 1800-tallet
• Århundreskiftet (1800-1900)
• 1900 – 1920
• 1920 – 1940
• Etterkrigsperioden (1945 – 1960)
• 1960 – 1970
• 1970 – 1980
• 1980 – 1990
• 1990 –2000
• 2000 - 

4.  Prøv også å finne ut om det var/er store nasjonale forskjeller fra 
landsdel til landsdel i Norge.



Kunst og håndverk, arkitektur

Sted:
Årstid:
Utstyr:

LÆ
RING I FRILUFT

Gjennomføring:

Friluftsrådet Vest

Forskjellig materiale fra naturen, pose til å samle materialet i, limpistol eller 
annen type lim

Sommerhalvåret

Skolens nærmiljø

Arkitektur 2

Kompetansemål etter 10. årstrinn:
-  vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninger

Forarbeid: 
Med utgangspunkt i fortiden og nåtidens hus skal elevene jobbe med 
følgende problemstilling: 

• Hvordan vil fremtidens hus se ut?

Lærer viser elevene en del bildeeksempler på hus som er bygget med 
forskjellig byggeskikk. Elevene kan også gå ut i nærmiljøet og studere 
forskjellige byggeskikker (se Arkitektur 1). Deretter får elevene i oppgave å 
bygge sitt eget hus slik det vil se ut om 50 eller 100 år.

Gjennomføring: 

1. Elevene får tildelt hver sin pose og får som oppgave å bruke 1 time ute 
i nærområdet. I løpet av denne timen skal de samle forskjellig materiale 
som de finner (f.eks. tre, blader, røtter, plast, papir e.l.).

2. Elevene bruker innsamlet materiale til å lage en modell av sitt 
«framtidshus». Under arbeidet må de tenke på innredning: 

• Hvilke behov skal huset dekke? 
• Ville du ha bodd i akkurat dette huset?

Modellene stilles ut, og elevene gir en skriftlig eller muntlig forklaring på 
hvorfor deres «framtidshus» vil se akkurat slik ut.
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