NATUREN SOM
LÆRINGSARENA
Tipshefte i forbindelse med Friluftslivets uke
4. – 12. september 2021 – og resten av året
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NATUREN SOM
LÆRINGSARENA
Friluftslivets uke arrangeres 4. til 12. september 2021.
Norsk Friluftsliv gir 7 temaer med tips til hva barnehagen, SFO og skolen kan
gjøre denne uken. Aktivitetene er koblet til fagfornyelsen i skolen.
Heftet kan også gjerne brukes resten av året.

01/ MØNSTER I NATUREN
02/ SMAK AV NATUR: SOPP ER TOPP
03/ ORIENTERING: LEK MED KART
04/ VARIANTER AV SISTEN OG GJEMSEL
05/ VANN
06/ SAGN OG FABLER
07/ OPP I LUFTEN MED PAPIR
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VISSTE DU AT?
➤ Aktivitetene er koblet til
fagfornyelsen i skolen.
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Fra læreplanens formål med
matematikkfaget:
Matematikk er eit sentralt fag for å kunne
forstå mønster og samanhengar i samfunnet og naturen gjennom modellering og
anvendingar.
Har du tenkt over at naturen er full av matematiske fenomener? Derfor er den et perfekt sted å
lære barna om matematikk! Her er tre oppgaver
som lar elevene utforske faget samtidig som de
også får være kreative ute i naturen.

Foto: Gard Eirik Arneberg

01/ MØNSTER
I NATUREN

andre i Fibonacci-tallrekken. Det samme mønsteret finner vi i solsikker, prestekrager, ananas,
tistler og mange flere planter. Gå på leting etter
slike planter og sjekk om dere finner tallene til
Fibonacci.

LANDART
Land art, eller stedskunst, er en kunstform der
man bruker ting man finner i naturen til å lage
symboler og mønstre. Dette kan være en morsom
og annerledes måte å kombinere matematikk og
kreativ utfoldelse. La elevene lage mønstre og symmetri som de syntes er fint, og så kan dere prøve
å finne de riktige matematiske begrepene etterpå.
Ofte er det fellestrekk mellom det vi syntes er fint
og matematiske begreper.
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SYMMETRI
Mønstre i kronblader, blader, dekkblader og på
stilken er viktige kjennetegn når man skal identifisere planter. Be elevene finne planter som er symmetriske; er det noen som har flere symmetriakser?
Kan man finne mønstre flere steder på planten?
Du kan også gjerne la elevene finne en blomst
hver, og be dem tegne hele blomsten. Velg så ut
to, tre detaljer som viser forskjellige mønstre. Kan
dere beskrive disse mønstrene matematisk?

FIBONACCI – TALLENE
0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89
– osv.
I tallrekken over er alle tall lik summen av de to
foregående. Denne uendelige rekken av tall kalles
for Fibonacci-tallene. Det merkelige er at man kan
finne denne tallrekken flere steder i naturen. For
eksempel er kongler laget slik at kongleskjellene
står i to spiraler (én med og én mot klokka). Hvis
du velger ut ett av disse skjellene og teller antall
skjell fra dette i den ene og den andre spiralen inn
til bunnen, så vil du få to tall som står etter hver4 / Friluftslivets uke 2021

FIBONACCI – TALLENE
➤ 0 – 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13
– 21 – 34 – 55 – 89 – osv.
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02/ SMAK AV NATUR:
SOPP ER TOPP
Fra læreplanens formål med faget
mat og helse:
Mat og helse skal bidra til å fremje
folkehelsa, matgleda og interessa for
mangfaldet av matvarer og måltidsskikkar
i samfunnet.
Allemannsretten sier at du kan plukke bær, sopp,
blomster og urter i skogen og på fjellet når du
befinner deg i utmark. Dette er det viktig å lære
elevene.
Hvis du lærer deg et par matsopper som du er helt
trygg på, kan en sopptur være en fin aktivitet å gjøre

sammen. Plukk kun de trygge soppene til matlaging, og bruk en egen kurv til disse. Vi anbefaler at
kantarell og steinsopp er de første spiselige soppene
dere lærer. Da kan dere lage de to rettene under.
Plukk gjerne alt annet dere finner av sopp i en annen kurv. Lær dere de forskjellige kjennetegnene,
og sjekk sammen ut hva slags sopp dette er. Det
finnes mye rart som man ikke skulle tro at var
sopp. Sjekk ut blomkålsopp, begersopp, korallsopp, fingersopp, røyksopp, rødtuppsopp, kjuker
og slimsopp. Bruk soppognyttevekster.no til å
lære mer.

INGREDIENSER:

POLSKE KANTARELLER MED POTETER OG BACON
1.

Rens kantarellene og kutt de største i mindre biter. Finhakk løken. Kutt baconen i
ganske store biter. Skjær de ferdigkokte potetene i halve eller kvarte biter.

2.

Varm en stekepanne. Ha i løken (uten matfett), og fres den til den begynner å ta farge.

3.

Ha kantarellen i løkpannen og rør godt. Det kommer væske ut av kantarellen.
Rør godt til denne har fordampet. Ha i smør og la det småfrese i 4 – 5 min. Smak til
med ca. ½ ts salt.

4.

I en annen panne skal potetene stekes uten matfett. Legg dem med skjæreflaten ned.
Snu dem etter ca 5 minutter og stek like lenge på den andre siden.

5.
6.

ITALIENSK
STEINSOPPRISOTTO

1 l vann

100 ml hvitvin

1 neve ferske urter
(salvie, rosmarin, mynte)

1 stk løk

1 stk kjøttbuljong

0,5 stk chilli

1,5 ts salt
500 g steinsopp
3 fedd hvitløk

3 ss olivenolje
300 g risotto
Tilbehør: Rikelig med
parmesan og 4-6 stilker
bladpersille.

1.

Kok opp vann med
buljongterning, salt og urter. La
småkoke under lokk i 3 – 5 min,
ta av varmen, og la den stå og trekke.

2.

Kutt den rensede soppen i mellomstore skiver og terninger. Finhakk løk og hvitløk.

Ha baconet i potetpannen. La dem bli litt sprø og passe stekt.
Ha i litt smør, pepper og salt.

3.

Varm en panne med smør. Ha i soppen og hvitløken. Fres til soppen har sluppet
væsken og den har fordampet. Ta av varmen og sett soppen til side i en bolle.

Når alt er ferdig, blandes det i
en panne. Rør så inn crème
fraiche og eventuelt friske
urter. etter ting man finner
i naturen.

4.

Varm pannen med olje. Stek løken på middels varme. Ha i chili. Når løken er passe
ferdig, ha i risen. Stek risen lett, under stadig omrøring, til den blir blank. Hell så i
den avsilte kraften (fra punkt 1) og rør godt.

5.

Sjekk pakken hvor lenge risen skal koke (vanligvis 15 – 20 min). Kok på høy varme
uten lokk og rør jevnlig. Når det er 5 min igjen av koketiden røres soppen inn.
Kok videre til risen er «al dente».

6.

Når risen er ferdig, ta av varmen, smak til med salt og pepper og rør inn litt
hardost (parmesan).
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INGREDIENSER:
400 g ferske kantareller

1 ts svart pepper,

1 løk,

1,5 ts salt,

600 g kokte små poteter,

2 ss smør,

250 g bacon,

4 ss crème fraiche.

2 ss smør
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4. trinn: Elevene skal kunne lage og bruke
kart for å orientere seg i kjent terreng.
7. trinn: Elevene skal kunne bruke kart,
digitale verktøy og teikn i naturen til å
orientere seg i natur og nærmiljø.

LAG DITT EGET KART OG GÅ PÅ
SKATTEJAKT
La elevene tegne et kart over området de er på. Be
dem prøve å få med de store og viktigste detaljene
i terrenget: Bygninger, lekeapparater, ballbaner,
veier, stier og bekker. Greier de å plassere detaljene
riktig i forhold til hverandre? Sitter de i toppen
av utetrappa eller litt opp i et tre får de bedre
oversikt!
La dem deretter gå sammen to og to, og gjemme
hver sin «skatt» et sted på området. La dem bruke
kartene til å finne hverandres skatter!

FINN FREM I SANDKASSA
Elevene lager et landskap i sandkassa med fjell,
daler, elver, skog og hus. Be dem så tegne et kart
over landskapet. Greier de å gi de ulike detaljene
riktig størrelse i forhold til hverandre?
La dem gjerne sette en liten lekefigur et sted i terrenget og laet som den skal gå hjem. Snakk sammen: Hvilken vei er den korteste målt i lengde,
hvilken vei er minst slitsom, hvilken vei er tryggest
å gå hvis det er natt/mørkt? Se på terrenget og pek
på kartet.
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Fra læreplanens mål med
kroppsøvingsfaget:

Foto: Gard Eirik Arneberg

03/
ORIENTERING:
LEK MED KART

BLI KJENT MED ULIKE KARTTEGN
OG KARTFARGER
La elevene ta med et orienteringskart når de skal
gå fra skolen til uteskoleplassen, eller hjem igjen.
Da får de noe å gjøre og veien blir «litt kortere».
La dem løse ulike oppgaver underveis: Hvilken
farge har vann på kartet? Eller skikkelig tett skog?
Hva er kartsymbolet for en stor stein? Eller et
jorde? Hvor langt må man gå i virkeligheten for å
forflytte seg en centimeter på kartet? Hvor langt
har vi gått, hvor langt er det igjen?

GÅ PÅ «REVEJAKT»
Læreren markerer en kort runde på kartet, for eksempel rundt skolebygningen eller en stirunde på
2-300 meter. Plasser flere poster med en hemmelig
kode et stykke unna runden og marker dem på
kartet. Læreren er «reven» som beveger seg langs
runden. Elevene skal finne en post, huske koden
og løpe tilbake til reven. Elevene forteller hvor
de var og hva koden var. De fortsetter på samme
måte – finner en ny post, må huske koden og forte
seg tilbake til reven – helt til de har vært på alle
postene.

DE USYNLIGE POSTENE
Læreren markerer et visst antall poster på kartet,
henger ut postmarkeringer i terrenget, men lar det
mangle markering på noen av postene. Det er de
«usynlige» postene. Nå må elevene prøve å finne
alle postene og til slutt fortelle læreren hvilke poster som var «usynlige».
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04/ SISTEN OG GJEMSEL
PÅ NYE MÅTER
Fra læreplanens formål med
kroppsøvingsfaget:

OMVENDT GJEMSEL

Gjennom bevegelsesaktivitet og
naturferdsel saman med andre fremjer
kroppsøving samarbeid, forståing og
respekt for kvarandre.

Alle (minus en) står tett sammen i en klynge, eller
sitter inne i en lavvo og teller til 100. En person
gjemmer seg innen et avtalt avgrenset område. Når
de har telt til 100 går de for å finne den som har
gjemt seg. Når man finner den, legger man seg
stille ned tett inntil. Etter hvert blir klyngen større
og større. Den som er sistemann som finner dem,
kan velge hvem som skal gjemme seg neste gang.

EKORN-SISTEN
Bli enige om et avgrenset område i skogen som
dere kan bruke. Marker noen trær som «friområder». Dette antallet skal være mye færre enn
deltagerne. Den som har sisten er reven, og de
andre er ekorn. Hvis et ekorn som holder på å bli
tatt finner et ledig markert tre (friområde), kan
det ikke bli tatt og reven må løpe videre. Hvis dere
ikke har trær tilgjengelig kan dere bruke steiner
som friområder.

STORK OG PINGVIN
Lek sisten som stork og pingvin. Den som har
sisten må gå som en stork med stive bein. De som
skal bli tatt går som pingviner, med korte skritt,
tærne pekende utover og armene langs siden. Når
en pingvin blir tatt, bytter rollene.

NÆRGJEMSEL
Lag en sirkel med ca. 3 meter i diameter. En
person stiller seg inni den, holder seg for øynene
og teller til 100. De andre gjemmer seg så godt de
kan (og så nærme de kan). Når personen har telt
til 100 åpner den øynene og ser seg rundt. Den får
ikke lov til å gå ut av sirkelen, men skal si navnene
på alle de den kan se. Når man ikke kan se flere
sier man «Fritt frem». Alle som ikke er funnet
kommer frem og den som hadde gjemt seg nærmest og ikke blitt sett vinner. Denne skal stå neste
gang. Flytt gjerne på sirkelen, slik at man må finne
nye gode gjemmesteder.

BANAN-SISTEN
Denne leken bør holdes innenfor et avgrenset
område. En eller to personer har sisten over en
periode (rollene bytter ikke om noen blir tatt).
Den som blir tatt må stå med hendene samlet over
hodet. For å bli fri må en annen som ikke er tatt
«åpne bananen» ved at den tar tak i hendene til
den som ble tatt, og tar dem ut til siden og ned.
Det er om å gjøre for de som har sisten å få alle
til å bli bananer. Etter en stund velger man nye
personer til å ha sisten.
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VISSTE DU AT…?
Visste du at barn som leker i
naturen blir tryggere, friskere
og lærer mer? I tillegg betyr
det mye for det sosiale miljøet i
gruppen.
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05/ VANN
Fra læreplanens formål med
samfunnsfaget:
Faget skal bidra til at elevane ser
samanhengar mellom individuelle val,
samfunnsstrukturar og tolegrensene i
naturen.
Det meste i naturen er avhengig av vann. Vi mennesker er avhengige av rent ferskvann, og inngrep
i naturen som påvirker dette interessant å utforske
med elevene.
For å forstå dette bedre kan dere starte med å se
nærmere på en bekk eller et vann i nærmiljøet.
Det meste av infrastruktur og næringer lå tidligere
i forbindelse med elver og vann. Er dere så heldige
å ha spor etter vannmøller, tømmervirksomhet,
demninger, broer og andre kulturminner, ligger
det mye historie her.

KARTLEGG NÆRMILJØET
På nettsidene til Sabima finner dere gode veiledninger for hva som bør være med i en slik kartlegging. I tillegg til å lage en kartlegging av hvordan
det er nå, får man enda viktigere informasjon ved
å følge stedets forandring gjennom hele året og i
løpet av flere år. Veldig mye henger sammen med
vanntilførselen i området. Våtmarker og myrer
er viktige og verneverdige områder. Har dere
vannområder som må vernes eller som er utsatt
for forurensning eller miljøendringer? Diskuter
konsekvensene og hvorfor det kan være forskjellig
syn på disse sakene.

LAG EN VANNMØLLE
SABIMA
https://www.sabima.no/laering-i-elvekanten/
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Ved å søke på «vannmølle» på Google finner dere
lett tegninger, forklaringer og videoer som viser
hvordan man kan lage en enkel vannmølle. Her

kan dere velge mellom enkle lagd av potet og
plastbiter, via isbokser og trekloss til store lagd av
metall eller planker. Finn det som passer dere best.
Når dere skal teste den ut i bekken kan dere bruke
to Y-greiner eller lage en renne slik at dere kan lede
vannet akkurat dit dere trenger det.

BLI KJENT MED DYRA I VANNET
Finn ut hvilke planter, dyr og småkryp som lever
i vannet eller bekken og langs vannkanten. Bruk
hov og stangsil til å fange dyrene. Bruk en hvit
plastbakke (gjerne isboks) og ha litt vann i bunnen. Dra stangsila i en jevn bevegelse gjennom
vannet og vegetasjon. Ikke stopp bevegelsen før
sila er ute av vannet, ellers så rømmer dyra. Slå
innholdet over i plastboksen. La det stå stille slik
at det roer seg, og bruk luper og forstørrelsesglass
til å se nærmere på dyrene. La elevene tegne dem
og finne ut hvilke arter de har funnet. Husk å
slippe dyrene ut igjen der dere fant dem etterpå.
På miljolare.no finner dere informasjon om de
forskjellige artene og bestemmelsesplakater. Hva
forteller de om vannkvaliteten? Det er noen dyr og
planter som trives best i forurenset vann.

LAG EN EGEN FISKERUSE
Lag en «flaskeruse» og se om dere får fanget noen
dyr i sjøvann eller ferskvann. Ta en 1,5 liters brusflaske. Kutt av en tredjedel av toppen, snu den og
putt den inn i den nederste delen, slik at det blir
en trakt inn i flasken. Bruk en stiftemaskin til å
feste delene til hverandre. Legg noe mat og noen
steiner inn i flaska. Lag to hull øverst i rusa og fest
et tau i dem slik at du kan kaste flaska ut i vannet
og trekke den inn senere. Det er lett for småkryp
og til og med småfisk å komme inn i rusa, men
vanskelig å komme ut.
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Fra læreplanens formål med
norskfaget:

LAG ET SKUESPILL

Norskfaget skal gi elevene litterære
opplevelser og mulighet til å uttrykke
seg kreativt og skapende. Lesing av
skjønnlitteratur og sakprosa skal gi
elevene mulighet til å reflektere over
sentrale verdier og moralske spørsmål
og bidra til at de får respekt for
menneskeverdet og for naturen.

Lag et skuespill der noen forteller og de andre har
ulike roller. Bruk grener, mose, lav og blader til å
kle dere ut. Blir det veldig bra, må dere selvsagt
finne publikum.

Et sagn er en kort, oftest en-episodisk fortelling
som er muntlig overlevert. Måten man forteller
det på har derfor stor betydning. Det å sitte sammen ute i naturen kan være ekstra stemningsskapende. Et sagn har ofte en liten kjerne av sannhet,
som kan være basert på en underlig hendelse eller
en spesiell person som har levd. De er ofte tid- og
stedfestet, og ofte knyttet til bygninger og steder.
Overnaturlige vesener, troll, skrømt og de underjordiske dukker ofte opp.
Finner dere noen kjente sagn knyttet til deres
nærmiljø? La elevene få høre dem mens dere er
på stedet. De kan også få øve på å fortelle dem
selv. Husk at de ikke trenger å gjenfortelle dem
nøyaktig, men la deres egen fantasi få fargelegge
fortellingen. Det var slik sagnene ble overlevert
tidligere. Mange elever vil sikkert ta med seg familien sin til disse stedene for å gjenfortelle historiene.
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Hvis dere ikke finner noen kjente sagn kan dere gå
på jakt etter merkelige naturfenomener, rare trær,
store steiner, gamle bygninger eller bruer som dere
kan lage deres egne fortellinger rundt.
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06/ SAGN OG FABLER

Bryt ikkje gjerde, men lat att grind
Tenn ikkje eld i tørrvær og vind
Bryt ikkje kvister, skjer ikkje bark
Sleng ikkje avfall i skog og mark
Skad ikkje såflekker, planter og bar
Og fuglar og reir i buskar og snar
Bryt ikkje villmarkas ro og fred
Rydd og sløkk der du slo deg ned
Ferdast i skogen med vake sinn
Freden og venleiken der er din
– Haakon Lie

LAG FABLER
Dere kan også lage fabler. En fabel er en kort,
moralsk fortelling som ligner litt på eventyr. De
handler ofte om dyr eller planter som får menneskelige egenskaper (besjeling). De forklarer ofte
hvorfor en plante, et dyr eller en fjellformasjon
er slik den er. Her er det også ekstra spennende å
høre disse fortellingene mens man er i naturen.
Hvorfor har bjørnen kort hale? Hvorfor er harens
ører så lange? La elevene se seg rundt og finne noe
de syntes ser rart ut, så settes fantasien i gang.
Lær gjerne elevene dette vakre diktet om «Skogvettreglene» utenat.
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07/ OPP I LUFTEN
Fra læreplanens overordnede del:
Fra læreplanens overordnede del: Skolen
skal la elevene utfolde skaperglede,
engasjement og utforskertrang, og la
dem få erfaring med å se muligheter og
omsette ideer til handling.
At noe kan fly i luften er noe som alltid har
fascinert menneskene. Det å selv få noe til å
fly kan være både gøy og lærerikt. Ved å lage
deres egne flyvende objekter kan dere snakke
om disse tingenes historie, og om hvorfor de
virker som de gjør. Dere kan velge hvor dypt
inn i temaet dere vil gå. Utprøving av de
flyvende tingene passer det best å gjøre ute,
gjerne i naturen.

LAG PAPIRFLY
Lag papirfly i forskjellige varianter, størrelser og
papirtyper. La elevene lage flere fly hver og sette
navn på dem. Her er de to hovedtypene:

Finn et sted ute der dere kan teste flyveevnen,
både på lengde og presisjon. Her kan dere for
eksempel lage statistikk over hvor langt de forskjellige flytypene flyr, hvor lenge de er oppe i luften
og hvor nærme de kommer et mål (rokkering).

LAG LUFTRAKETTER.
Lag luftraketter. La elevene jobbe sammen for å
lage den beste raketten, og skyt den ut. Til utskytningsrampen trenger dere en 1 ½ liters brusflaske i
plast, en gummislange som kan festes til åpningen
i brusflasken og tape til å feste slangen til brusflasken. Dere trenger også en plankebit og noe
annet kreativt som kan holde brusflasken liggende
i ro, og til å få slangen til å peke oppover.
Raketten lages ved å rulle et A4-ark på langs. Rull
det gjerne rundt den slangen som skal brukes,
eller et kosteskaft slik at diameteren blir ca. 2 cm
(litt større enn slangen). Brett papirsylinderen i
tuppen, og stift med en stiftemaskin slik at det blir
tett. Raketten kan gjerne pyntes med farger og få
små styre-vinger.
Da er det bare å tråkke på brusflasken og følge
med på rakettens ferd.
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Foto: Paulina Cervenka

FRILUFTSLIV I SKOLEN er et prosjekt hos Norsk
Friluftsliv, med støtte fra Miljødirektoratet.
På www.friluftsliviskolen.no finner du et eget årshjul for
uteskole, nyttige ressurser og forslag til uteaktiviteter
tilpasset læreplanmålene. Følg også prosjektet på
Facebook for inspirasjon og tips!

Design: Studio Løvetann
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