
Uteskole -
året rundt

“Mesteparten av det man lærer om i 
skolen finnes jo ikke inne i klasserommet!”

(Lagd av Ida M. H. Danielsen og Kaja R. Håkonsen)



Agenda

Litt om hva masteroppgaven handler om

Hva er uteskole?

Rammer rundt masteren

Funn og Resultater

Uteskoleplakaten - bruk

Planleggingsverktøy - bruk

Bilder fra egen undervisning

Vi gjennomfører to uteskoleaktiviteter



Problemstilling
“Hvordan kan lærere planlegge og gjennomføre regelmessig 

uteskoleundervisning gjennom hele året?”

1. “Hvilke aktiviteter bruker lærere i uteskoleundervisningen og 
hvilke tverrfaglige temaer passer til de ulike årstidene?”

2. “Hvordan strukturerer lærere uteskoleundervisningen, og hvordan 
knyttes den til undervisningen inne?”

Forskningsspørsmål



Hva er 
uteskole?

• Arne Jordet
• Hvordan vi oppfatter uteskole



Forskningsdeltakere

• 4 ulike skoler i Tromsø

• Ishavskystens Friluftsråd

• Helga Jørgensen Rudaa

Rammer rundt masteren





Rammefaktorer

Regelmessig 
uteskole / fast 

uteskoledag i uka

Tilgang på 
samlingsplasser 
"Uteklasserom"

Utstyr
Kompetanseheving 

og delingskultur



Regelmessig 
uteskole



Tilgang på samlingsplasser
"Uteklasserom"

• Kartlegg skolens nærmiljø

• Varier læringsarenaer

• Lag egne uteklasserom





Utstyr fysisk aktiv læring



Friluftsrommet til en av 
skolene som var med i 
forskningsprosjektet





Forskerkassa

• Forstørrelsesglass

• Pinsett

• Insektsglass

• Måleband

• Artsnøkler

• Spikkekniv

• Kikkert

• Fryseposer



Kompetanseheving 
og delingskultur

Lage et uteskolerom med 
utstyr, kart over 
nærmiljø/uteklasserom osv.

Kolegiet deler erfaringer, tips 
og ideer med hverandre (PU-
tid)

Være med i nettverk som 
Ishavkystens Friluftsråds 
"Læring i Friluft"





Resultater
Uteskoleplakaten + tre planleggingsverktøy



-årstidene
-ulike terreng
-aktiviteter vi har sett/gjort
-høytider
-tverrfaglige temaer



























Tre 
planleggingsverktøy

• Grovplanlegging

• Finplanlegging

• Kartlegging



Involver 
elevene i 
planleggingen



Kartlegg 
skolens 
nærmiljø



Ha en god 
sammenheng 
mellom inne- og 
uteundervisningen





Vår 
uteskoleundervisning

(På 1. Trinn, Bjerkaker
skole)

- vil gjøre det dagligdags 
med uteskole

- til alle årstider

- også på vinteren



Det sosiale



Lek 
og bevegelse



Samarbeid



Repitisjon ute



Repetisjon ute



Stasjonsarbeid



Kreativitet



Sammenheng mellom undervisningen
ute og inne





Uteskoleaktiviteter 
ved Bardufosstun
1. Dele i grupper (Dyrelyder)

2. Refleksløype

• Finne baller med ord på

• Sortere etter hvor mange 
stavelser ordene har (norsk)

• Lage søylediagram med 
ordene (matematikk)

• Klassens tre

• Skrive dikt

• Bruke sansene

• Samarbeid (finne tre)



"Små baller"

Refleksløype for å samle inn baller

• Deles i grupper på 3 per gruppe (deler inn ved å bruke dyrelyder)

• Bruk lommelykt for å finne refleksene. Ta med en ball fra hver post.

• Norsk: Sortere baller i kurver etter stavelser

• Felles gjennomgang, tar opp noen baller og klapper i lag

• Matte

• Lager søylediagram (estimere først)

• Leser av søylediagram

• Åpent spørsmål: "Kunne vi ha sortert på en annen måte?"

• (farge, antall bokstaver i ordet, forbokstav, siste bokstav osv.)



Refleksløype

• Vi har jobbet med trafikksikkerhet på 1. trinn

• Planlegger å jobbe ute med aktiviteter der vi tar i buk refleks

• Vurdere ulike typer reflekser, hvor gode de er osv.

• Trafikksikkerhet kan gjøres tverrfaglig:

• Trafikksikekrhet (samfunnsfag)

• Sosial kompetanse (gode trygge valg, ansvar for seg selv og andre)

• Naturfag (mtp. Mørketida, forsøk med refleksene)

• Norsk og matte (andre fag om man bruker reflekser som poster)

• Løypa gjør innsamling av baller el. til en oppgave med mer 
fysisk aktivitet





Annen bruk 
"Små baller"

• Med snø på vinteren, med ski, 
med skøyter

• Trille ned bakken og fange

• Tall – regne sammen

• Bokstaver – lage ord

• Ord – lage setninger

• Engelske ord

Bildet hentet fra instagramkontoen "uteskole"



"Små baller"

Utstyrsliste
• Mange små baller

• Maskeringstape til å skrive på

• Spirt-tusj

• Reflekser (8-10 stk.)

• Hodelykter

• 3-4 bøtter

• Laminerte stavelse-klappelapper

• Poser/ el. Til å samle baller i

• Hoppetau

Aktiviteten kan brukes i mange ulike fag!





Klassens tre

• Jobbe tverrfaglig med et tema
• (mange forslag til ulike 

uteskoletemaer på plakaten)

• Koble undervisnignen inne til 
undervisningen ute

• Jobbe med temaet til alle årstidene 
gjennom året 

• Gjerne jobbe med et tema over 
flere år



Klassens tre

• Norsk:
• Skrivearbeid i norsk:
• Vårdikt: bruke sansene
• Faktatekster om dyr og insekter
• Rapport
• Fe-dør: inspirere til skriving

• Matte:
• Måling (omkrets, høyde, volum osv.)
• Måle snømengde (snømålerlav)

• Mat og helse:
• Tappe sevje (Mat og helse)
• Høste inn bær eller sopp
• Lage mat på bål ved treet



Klassens tre

• Naturfag (Hvem bor i treet?):
• Fuglene

• Snekre fuglehus
• Lage fuglemat
• "Kvitre"app: kalle på dem og

studere dem. 
Lære om ulike typer fugler.

• Insekter
• Fange og studere i insektsglass
• Skrive faktatekster om ulike typer

innsekter



Klassens tre

• Studere dyrelivet i/ved treet:

• Sette opp viltkamera

• Studere dyrespor og ekskrementer

• Lage et uteklasserom – skape en 
samlingsplass (ismur om vinteren, bygge med 
steiner, snekre noe)

• Bygge ly/overnatte ute



Klassens tre
Samfunnsfag og Naturfag + 
bærekraftig utvikling:

• Treets utvikling gjennom årstidene

• Jobbe med artsnøkler: se på 
kjennetegn ved de ulike 
tresortene.

• Treets liv (hvem spiser 
treet?, hvordan vokser treet)

• Treets plass i økosystemet

• Hva bruker mennesker trær til?

• Etisk debatt: Hugge ned vs. la 
trærne stå/plante nye



Klassens tre

• Kunst og håndverk:
• Lage isdekorasjon om vinteren, 

pynte klassens tre

• Lage høstkunst av blader

• Spikke ved treet

• Lage kullstifter, tegne med dem 
i K&H

• Land art



Klassens tre

• "Min bok om klassens tre"

• Faktatekster

• Rapporter

• Dikt

• Eventyr/fortellinger om fe-døra

• Hvordan har treet endret seg siden sist?
• Ta bilder av treet (ulike årstider)

• Hva gjorde vi i dag ved klassens tre?

• Skrive om overnattingen

• Tappe sevje

• Tegn og skriv om fugler osv.



Klassens tre

• Faktaskilt/oppslag om treet til forbipasserende

• Invitere foreldrene til aktivitetsdag rundt treet

• Vise arbeid rundt treet til andre klasser

• Henge opp bilder av treets faser som følger årstidene



Klassens tre: 
Bardufosstun

• Finne treet (knyte fast en rød tråd i det)

• Hvilket type tre har vi valgt? (kan bruke artsnøkler)

• Skrive dikt om treet eller omgivelsene rundt treet



Førarbeid - Uteskole - Etterarbeid



Diktstarter
(av Gro Dahle)

Treet vårt/ Naturen/ Stillhet

Ser ut som _______ , eller et _____

Jeg tenker på _______ og ____

Det lukter som ________ , eller 
kanskje som________

Smaker som _______

Kjennes ut som en/et __________

https://www.nrk.no/skole/?mediaId=21935&page=search&q=%22gro+dahle%22

Sammenligninger

Sansene

https://www.nrk.no/skole/?mediaId=21935&page=search&q="gro+dahle"




Oppgavmingsaktivitet:
Jobbe med sanser og 
begreper

• Syn:

• finn noe svart, finn noe brunt, noe grønt, osv.

• Taktile sanser:

• Kjenne på treet

• Kjenne på ting rundt treet

• Finn noe hardt, mykt, glatt, ru, blankt, piggete, 
tungt

• Smak:

• Finner du noe å smake på i treet/rundt treet? 
(ungår gifte ting)

• Lukt:

• finn noe som lukter gammelt, friskt, søtt, surt .... 
el.

• Hørsel:

• sitte stille å lytte



Samarbeidsaktivitet
"Finn treet"

Del inn i grupper på to og to.

Gjennomføring:

Eks.: Ida får bind for øynene og blir snurret rundt noen ganger av 
Kaja. Kaja fører så Ida fram til et tre via noen omveier, slik at hun blir 
retningsvill.

Ida bruker hendene til å kjenne på treet. Prøver å sanse seg fram til 
spesielle kjennetegn ved treet, slik som for eksempel tykkelse, hvordan 
bakken rundt trestammen er m.m.

Når Ida har kjent nok fører Kaja henne tilbake til der de startet, via noen 
omveier og litt snurring. Ida tar av bindet for øynene og prøver å finne 
treet sitt.



Klassens tre

Utstyrsliste

• Blyanter

• Papir/notatbok

• Skriveunderlag

• Sitteudnerlag til hele klassen

• Skrivestarter (laminert?)

• Bind for øyne/lue ned i øyne



Ispirerende uteskolekontoer

• Instagram:
• Uteskolemed_maya

• Uteskole

• Facebook:
• Uteskole med maya



Takk for oss


