
Naturen somNaturen som
læringsarenalæringsarena

Friluftslivets uke arrangeres 5.–13. september 2020. Naturpilotene 
gir tips til hva barnehagen, SFO og skolen kan gjøre denne uken. 
Aktivitetene er koblet til rammeplan for barnehager, og du finner 
oppskrifter som passer til inkluderende måltider i naturen.

Inkludering og felles opplevelser på tur
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Hinderløype stafett
Hinderløype er en gøy måte å øke aktivitetsnivået på, og barna 
stimuleres til å bevege seg i ulendt terreng.
Med hinderløype som stafett må 
barna jobbe sammen for å samle 
inn alle gjenstandene som ligger 
på andre siden av hinderløypen.

Mål
Bruke naturen til lek- og lærings-
arena hvor barna får erfare gleden 
ved fysisk aktivitet i ulendt  
terreng, og får oppleve viktig- 
heten av samarbeid og hva det 
gjør med fellesskapet.

Rammeplanen
Ifølge rammeplanen kan opp- 
levelser og erfaringer i naturen gi 
barna en følelse av tilhørighet til 
naturen og bidra til at barna blir 
glad i naturen. Barnehagen skal 
tilrettelegge for å gi barna  
opplevelsen av bevegelsesglede, 
motivasjon og mestring ut fra 
egne forutsetninger.  

Personalet skal sørge for at alle 
barn blir inkludert i aktiviteter 
hvor de får være i lek og sosial 
samhandling.

Beskrivelse
Barnegruppen deles inn i lag hvor 
hvert lag representerer ulike 
naturelementer, som stein, pinne, 
kongle og lignende. Barna kan 
eventuelt få fargebånd på seg, slik 
at de vet hvilke lag de tilhører og 
hvem som er på deres lag. 
Barna stiller seg på rad hvor en 
og en fra hvert lag går igjennom 
hinderløypen, plukker med seg 
sitt naturelement og løper tilbake 
til laget før neste går igjennom 
hinderløypen. Slik fortsetter det 
til det er tomt for naturelementer 
å hente. Her kan dere variere med 
antall runder dere ønsker hvert 
barn skal gjennomføre. 

Forberedelser
Før aktiviteten settes i gang må 
én eller flere av dere ansatte sette 
opp en hinderløype til hvert lag og 
markere den tydelig. Gå igjennom 
med barna og vis dem hvordan 
hinderløypen går, og vis eventuelt  
enklere/vanskeligere måter å 
gjennomføre ulike hinder på, slik 
at det er tilpasset de ulike  
forutsetningene barna har. 

Flere aktiviteter finner du på  
aktivitetskassen.no 

Ressursen er utviklet av Nasjonalt 
senter for mat, helse og fysisk 
aktivitet, Institutt for idrett,  
kosthold og naturfag, ved  
Høgskulen på Vestlandet

Les mer: mhfa.no 

Ingredienser
Til cirka 4 porsjoner

500 g laksefilet
1 egg
Persille
1 ss potetmel
2 ss sitronsaft
Salt
Pepper
Spisskummen
Malt paprika

Løksalat
1 skivet løk
1 bunt persille
Saften fra en sitron
Sumak (krydder)

Slik gjør du
Ha alt i en foodprosessor og 
kjør til en fin deig. Alternativt 
finhakk laksen før det blandes 
med de andre ingrediensene. 
La blanding stå kjølig en times 
tid før du former kebabene og 
steker på panne.

Del løken i to, og skjær tynne 
skiver. Grovhakk persille og 
bland sammen med løken. 
Tilsett saften fra en sitron og 
krydder. La gjerne salaten få 
stå seg litt før den serveres.

Nytes i tyrkisk pide (flatt 
brød), eller tortillalefser.

Kilde: Turmat fra hele verden

Tyrkisk
laksekebab

Brosjyren er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager i 
samarbeid med Norsk Friluftsliv. Ideer og innslag er hentet fra  
rammeplanen og noen av de nasjonale sentrene. 

Layout og design: PBL  |  Trykk: Forretningstrykk

I samarbeid med friluftslivets uke 
som arrangeres 6.-13. september 
inviterer Naturpilotene dere til å 
markere uken ute i naturen. Det er 
Norsk friluftsliv og de norske  
friluftslivorganisasjonene som står 
bak markeringen. 

Friluftslivets uke skal som tidligere  
år være til inspirasjon, hvor Natur- 
pilotene gir tips til hvordan barne- 
hage, SFO og skole kan legge til rette 
for lek, omsorg, læring og danning 
ute i naturen. Dra på tur, vær  
nysgjerrige, utforske, oppleve og 
bruk naturens ressurser. Vi ønsker at 
barna skal ha det gøy sammen, hvor 
godt samarbeid i aktivitetene skal  
bidra til å utjevne sosiale forskjeller. 
Vi har i år ekstra fokus på naturen 
som inkluderingsarena, hvor det 
skal legges til rette for utvikling av 
vennskap og sosialt fellesskap. Ifølge 
rammeplanen skal barnehagen bidra 
til barns trivsel, livsglede, mestring 
og følelse av egenverd og forebygge 
krenkelser og mobbing (Kunnskaps-
departementet 2017). 

Naturen er et godt sted å være, og den 
gir mye gratis dersom vi omfavner 
det den har å by på av sanseinntrykk 
og muligheter. Vi ønsker at naturen 
skal brukes som en viktig faktor for 
inkludering og fellesskapsfølelse, og 
være med på å skape gode opplevelser.  
Å være en del av et turfølge og få 
bidra i alt en tur innebærer, kan være 
utslagsgivende for at barna skal  

kjenne på gruppetilhørighet. Med  
felles mål, deltakelse i aktivitet, 
gleden av å være i positivt samspill 
og bevege seg sammen med barn og 
vokse, lage mat sammen, og få kjenn-
skap til ulike naturfenomen sammen, 
gjør noe med oss mennesker.

Brosjyren skal være til hjelp for at alle 
barn, uansett etnisitet, språk, forut-
setning, funksjonsevne, sosial status 
og kultur skal føle seg betydningsfull 
i fellesskapet på tur. Barnehagen skal 
fremme respekt for menneskeverdet 
ved å synliggjøre, verdsette og frem-
me mangfold og gjensidig respekt. 
Barna skal få oppleve at det finnes 
mange måter å tenke, handle og leve 
på. Samtidig skal barnehagen gi felles 
erfaringer og synliggjøre verdien av 
fellesskap (Kunnskapsdepartementet 
2017). 

Det vil i denne sammenheng være en 
fordel å dra på tur i mindre grupper, 
slik at både barn og voksne enkelt 
kan holde oversikt, dele sine opple-
velser med hverandre, og ikke minst 
styrke relasjoner på tvers av ulike 
kulturer. Får vi til at alle får bidra i 
hele prosessen, fra planleggingsfasen,  
i gjennomføring og i samtalene i 
etterkant?

Lykke til, og ha en fin markering av 
friluftslivets uke. Alle skal med!

Hilsen oss i Naturpilotene

Velkommen til friluftslivets uke  
for barnehage, SFO og skole

Redaktør
Kristine Rishaug
Seniorrådgiver
Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager
t 75 55 38 51
e kristine.rishaug@nkfb.noFO

TO
: M

A
RT

H
E 

M
Ø

LS
TR

E



04

TI
RS

D
A

G
Friluftslivets uke   Naturpilotene   nkfb.no Friluftslivets uke   Naturpilotene   nkfb.no

05

Ingredienser
50 g smør
1 ss sirup
5 dl vann
1 pk tørrgjær
0,5 ts salt
1 ts malt anis (ikke stjerneanis)
Ca 500-600 g mel

Slik gjør du
Smelt smøret. Ha i sirup og rør 
godt til sirupen har løst seg 
opp. Bland i vann, og varm opp 
til fingervarmt (ca 37 grader).

Vei opp melet. Bland i gjær, salt 
og anis. Ha smørblandingen  
over, og elt deigen sammen. 
Dersom deigen er klissete, spe 
på med mer mel. Det er bedre 
at deigen er litt klissete enn at 
den er for tørr.

Trill deigen til en lang pølse 
og del i 15-20 like store deler. 
Trill delene til boller.Trykk 
bollene flate og kjevle dem til 
runde små leiver (ca som et 
polarbrød) ca 0,5 cm tykke. 
Legg alle brødene på bakepapir 
på brett. Dekk brødene med 
håndkle, og la heve ca 30 min.

Prikk med gaffel før de steikes 
ved 200 grader midt i ovnen i 
cirka 10 minutter – til fargen 
er gyllen. Avkjøl på rist med 
klede over, slik at de holder 
seg myke.

Tips! Hvis du ønsker å lage 
disse på tur, kan de stekes i  
stekepanne på bål eller primus. 

Server med nyrørt  
blåbærsyltetøy.

Gahkko
med nyrørt
blåbærsyltetøy

Forberedelse og å pakke sekk er 
en viktig del av det å gå på tur. Ta 
barna med i planleggingen, snakk 
sammen om hva dere trenger å 
ha i sekken, og pakk tursekken 
sammen. Barna vil føle seg inklu-
dert og viktige. Fordel ansvar og 
sørg for at dere har med alt dere 
trenger til en vellykket tur! 

Et lite tips er å ha en liste over 
hva som skal være i tursekken 
til enhver tid slik at det gjør det 
enklere å fokusere på hva dere 
trenger for den aktuelle turen 
dere skal på. Viktig at barna ikke 
står alene med ansvaret, men får 
medvirke med sine synspunkter 
og erfaringer. 

Pakk tursekken sammen

Skapende aktivitet med natur   materialer 
Mål
• La barna få estetiske erfaringer i 
barnehagens uterom
• La barna få oppleve gleden over 
å delta i skapende arbeid sammen 
med andre

Du trenger
Et naturområde med varierte 
naturmaterialer som blomster, 
kongler, strå, pinner, sand og stein. 
Ta også med hyssing og kamera.  

Gjennomføring
Mange barnehager sanker natur-
materialer som pinner og kongler 
på turer i nærområdet. Materialene  
brukes både i spontan lek og i 
planlagte formingsaktiviteter inne i 
barnehagen, men de kan også  
brukes til skapende aktivitet ute 
der man finner dem.  

Å lage kunst ut av natur kan også 
kalles land art eller stedskunst. Det 

kjennetegnes ved at naturen får 
spille en sentral rolle i kunstverket. 
Denne kunstformen tar utgangs-
punkt og hensyn til et bestemt 
sted, som for eksempel fjæra eller 
skogen.  Man bruker som regel  
naturmaterialer som finnes på  
stedet og lager installasjoner og 
skulpturer som blir værende i  
naturen. 

Før man går i gang med å jobbe med 
land art, er det fint å introdusere 
kunstformen for barna ved å se på 
bilder av land art som inspirasjon 
til egen kreativ utfoldelse. La barna 
samle naturmaterialer og samar-
beide om å skape i naturen. Her kan 
barna få erfaring med og samtale 
om begreper som materialer, form, 
farge, og mønster. 

Skal du lage kunstverk i naturen er 
det viktig å tenke på at objektene 
må lages av materialer som selv 

destrueres og forsvinner tilbake til 
naturen over tid. Det er viktig at 
kunstverket ikke er til skade for det 
naturlige miljøet, og ikke etterlater 
seg kjemikalier eller unaturlige  
materialer. Ta bilder av barnas  
installasjoner og still ut i barnehagen.

Tips til aktivitet
• Blomstervev
Spenn opp to greiner med ull- eller 
bomullstråd mellom to trær. Vev 
inn forskjellig naturmateriale som 
blomster, gress og mose. Man kan 
også lage vev i et mindre format 
som man kan ta med seg hjem eller 
til barnehagen. Spikk pinner og 
knyt dem sammen med tråd slik 
at de danner ønsket form.  Spenn 
deretter tråd mellom pinnene og 
fest tråden godt før man vever inn 
naturmaterialet. 

• Konstruksjon og mønster
Eksperimenter med de materialene 

du har tilgjengelig for å lage en  
konstruksjon, et mønster eller en 
form. Eksempelvis kan man stable 
stein, lage spiraler eller ulike  
mønster på bakken med planter, 
stein eller skjell.

Rammeplanen
Kapittel 9. Barnehagens fagområder
• Kunst, kultur og kreativitet
Opplevelser med kunst og kultur 

i barnehagen kan legge grunnlag 
for tilhørighet, deltakelse og eget 
skapende arbeid. Barnehagen skal 
legge til rette for samhørighet og 
kreativitet ved å bidra til at barna 
får være sammen om å oppleve og 
skape kunstneriske og kulturelle 
uttrykk. (s.50)

Les mer på: kunstkultursenteret.no
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I denne kjøttfrie gryta har 
søtpoteten hovedrollen, mens 
røde linser bidrar med masse 
næring og tyggemotstand. 

Ingredienser
Til cirka 4 porsjoner
1 stk søtpotet
2 stk sjalottløk
3 fedd hvitløk
0,5 stk rød chili
2 dl vann
1 pk hakkede tomater
1 terning grønnsaksbuljong
spisskummen
salt
sort pepper
1 boks cherrytomater
2 bokser røde linser
Koriander
Nachos

Slik gjør du
Kutt opp alle grønnsakene. 

Varm opp oljen, og ha i søtpotet  
i terninger og finhakket løk. La 
dette surre til løken er blank. 
Tilsett finhakket hvitløk og 
chili. La det surre ytterligere et 
par minutter til det får farge.

Senk temperaturen, og tilsett 
vann, hakkede tomater og 
buljong. Smak til med  
spisskummen, salt og pepper. 
La alt koke i cirka 15 minutter 
til søtpoteten blir mør.

Ha i cherrytomater og røde 
linser. Server med limebåter, 
koriander og nachos. Ha gjerne 
på en klatt rømme eller kesam.

Kilde: Turmat fra hele verden

Linsegryte
med 
søtpotet

Rammeplanen sier at barnehagen 
skal legge til rette for kulturmøter, 
gi rom for barnas egen kulturska-
ping og bidra til at alle barn kan få 
oppleve glede og mestring i sosiale 
og kulturelle fellesskap  
(Kunnskapsdepartementet 2017). 

I denne sammenheng vil bålet 

være en god arena for dette. Barna 
kan samarbeide om å samle bark 
og kvister, bygge bålet sammen 
med en voksen, og på den måten  
bidra til fellesskapet med sin  
deltakelse. 

Bålet i seg selv varmer, og om vi 
da i tillegg sitter tett og forteller 

historier fra ulike kulturer, vil 
varmen også kjennes innenfra. 
Ved å lage mat sammen på bålet, 
fra ulike land og kulturer, legger 
personalet til rette for at måltider 
og matlaging bidrar til måltids- 
glede, deltakelse, samtaler og  
fellesskapsfølelse hos barna 
(Kunnskapsdepartementet 2017).

Bål som arena for fellesskap og kulturmøter

På skattejakt i naturen 
Mål:
Denne aktiviteten handler om 
skattejakt i gruppe: Sammen skal 
gruppas medlemmer finne skatter 
og løse oppdrag som alle barna har 
like forutsetninger for. Å gi opp-
drag i gruppe kan være med på å 
fremme fellesskap i gruppa.

Du trenger:
En isboks og et hvitt tøystykke (1/3 
laken) til hver gruppe (har du ikke 
laken, kan du ta med et A3 ark).

Rammeplanen: 
Gjennom arbeid med fagområdet 
Natur, miljø og teknologi skal  
personalet
• Legge til rette for mangfoldige  
naturopplevelser og bruke naturen 
som arena for lek, undring,  
utforsking og læring
• Gi barna tid og anledning til å  
stille spørsmål, reflektere og lage 
egne forklaringer på problem- 
stillinger, og til å delta i samtaler 
om det de har erfart og opplevd
• Synliggjøre naturfenomener og 
reflektere sammen med barna om 
sammenhenger i naturen

Gjennomføring:
Barna kan få utdelt følgende  
instruksjoner:

• Dere skal finne noe som er  
levende. 
Hvis dere vil, kan dere riste/banke 
forsiktig på en busk med et hvitt 
laken under. Insekter og andre 
småkryp vil falle ned på lakenet 
og kan ristes eller plukkes opp i 
isboksen.

• Dere skal finne noe som er fint.
Kanskje det er lett å finne noe som 
er fint. Kanskje det er vanskelig å 
bli enige. Da kan dere ha med flere 
ting i boksen.

• Dere skal finne noe som er grønt.
Det kan ha flere farger enn grønt.

• Kan dere finne noe som dere har 
lyst til å vise de andre?

• Kan dere finne noe dere aldri har 
sett før eller som dere lurer på hva 
er?

Studer skatten sammen
La barna sitte i små grupper og vise 
for hverandre. Hvorfor valgte de 
den tingen? Vet de hva det er? Kan 
dere finne navn på hva det er? Har 
dere med naturfagsenterets ulike 
atlas eller felthåndbøker er det  
lettere å finne navn på småkryp 
eller planter.

Hvis dere ikke finner ut hva det er, 
kan dere:
• Ta bilde av det og se på det når 
dere kommer tilbake i barnehagen. 
Bruke oppslagsverk.
• Ta det med hjem og spørre noen 
andre i barnehagen. 
• Lage eget navn på det?

Spørsmål dere voksne kan stille: 
Hva synes du det ligner det på? 
Hvordan lukter det? Hvor fant dere 
det? Hvordan kjennes det? Du kan 
også bruke anledningen til å fortelle 
noe om det barnet har funnet.

Les mer på: forskerfrø.no
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Bananpannekaker gir en god 
start på dagen, eller som påfyll 
av energi på tur. De er  
næringsrike og har du noen 
brune bananer liggende, egner 
disse seg ypperlig.

Ingredienser 
Per person
1 banan (jo brunere, jo søtere)
1 egg
1 dl havregryn/havremel (alt 
ettersom hvor grove man liker 
dem, her kan man også bruke 
andre melsorter)
Litt kanel
Litt vaniljepulver/vaniljesukker
Litt natron (evt bakepulver)
Evt litt melk/vann/havremelk 
e.l. om konsistens blir for tykk

Topping
Topping er valgfritt, men de 
smaker spesielt godt med litt 
lønnesirup, eller med friske 
bær og litt vaniljekesam.

Slik gjør du
Før du drar hjemmefra, lager 
du røren ved å skrelle og mose 
bananer med en gaffel sammen 
med resten av ingrediensene. 
Dette kan også gjøres enkelt på 
tur om man tar med en liten 
bolle eller lignende.

Bruk en generøs spiseskje eller 
to med røre per pannekake. De 
skal være ganske tykke.
Stek dem på den ene siden til 
du merker at de setter seg godt 
langs kanten, om lag tre  
minutter. Snu, og stek et  
minutt på den andre siden.

Kilde: Turmat fra hele verden

Banan-
pannekaker
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Rammeplanen sier at barne-
hagen skal bidra til at barna 
blir glade i naturen og får 
erfaringer med naturen som 
fremmer evnen til å orien-
tere seg og oppholde seg i 
naturen til ulike årstider 
(Kunnskapsdepartementet 
2017). Derfor er det viktig at 
barna tidlig lærer hvordan 
vi opptrer i naturen, at de 
tilegner seg kunnskap om 
allemannsretten og spor-
løs ferdsel. Alle har rett til 
å være på tur, men vi må 
ha gode rutiner på å rydde 

opp etter oss og sørge for at 
vi ikke forsøpler. Gjennom 
arbeid med natur, miljø og 
teknologi skal barnehagen 
bidra til at barna får kjenn-
skap til naturen og bære-
kraftig utvikling (Kunn-
skapsdepartementet 2017). 
Tar vi vare på naturen, vil vi 
få noe tilbake. Nå på høsten 
kan vi blant annet plukke og 
nyte smaken av bær og sopp.

Ta vare på naturen!

Felles glede 
Rammeplanen
Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme 
barnas bevegelsesglede og  
motoriske utvikling. Gjennom 
arbeid med kropp, bevegelse, mat 
og helse skal barnehagen bidra til 
at barna opplever trivsel, glede og 
mestring ved allsidige  
bevegelseserfaringer, inne og ute, 
året rundt.

Personalet skal fremme et  
inkluderende miljø der alle barna 
kan delta i lek og erfare glede i lek. 
Personalet skal bidra til at barna 
får felles erfaringer som grunnlag 
for lek og legge til rette for  
utvikling av leketemaer.

Barna skal inkluderes i aktiviteter 
der de kan få være i bevegelse, lek 
og sosial samhandling og  
oppleve motivasjon og mestring ut 
fra egne forutsetninger. Samarbeid 
og positiv samhandling læres best 
ved inkluderende leker, ikke leker 
som ekskluderer. Nedenfor er det 
forslag til noen leker og  
aktiviteter som barnehagen kan 
bruke i sitt arbeid med å stimulere 
til samhandling (og selvregulering). 
Aktivitetene kan gjennomføres 
både inne og ute. Lekene krever 
samordnet innsats fra to eller flere 
for at resultatet skal bli en suksess.

Mål for dagen
Hovedmålet er at barna gjør  
morsomme ting sammen og at alle 
er med. 

Dette trenger du
Et uteområde med gress eller sand 
egnet til å krabbe på. Litt kupert 
terreng øker utfordringene og 

kan gjøre det mer spennende. Til 
skilpaddeleken trengs tepper eller 
lignende. Dyrelyd-leken kan godt 
utføres i passende skogsterreng.

Gjennomføring

Tusenbein på tur
Tusenbeinet lages ved at barna 
sitter på kne etter hverandre og 
holder hendene rundt anklene til 
den som er foran. Oppgaven er å få 
tusenbeinet til å bevege seg rundt 
i terrenget. Flere tusenbein kan 
koble seg på hverandre. Kanskje 
klarer tusenbeinet å bite seg i 
halen? Hvordan ligger tusenbeinet 
når det sover? Kanskje er det ikke 
et tusenbein, men en drage.

Skilpadde
En gruppe barn samles under et 
stort teppe eller laken. Barna er 
skilpadden, og teppet er skallet. 
Oppgaven for skilpadden er å 
bevege seg mot et bestemt mål. Det 
kan være ganske utfordrende for 
barna å samordne sine bevegelser  
for å få skilpadden til å gå i én 
retning.

Dyrelyder
Grupper av barn gis ulike dyre- 
roller ved at lekeleder (pedagogen) 
hvisker navnet på et dyr til hvert 
enkelt barn (sjekk hvilke dyrelyder 
de kjenner). I utgangspunktet er 
barna spredt i lekeområdet. Alle 
lukker øynene og snurrer rundt 
noen ganger. Barna lager deretter 
lyder i samsvar med det dyret de 
er. Oppgaven er å finne de andre 
dyrene av samme slag som dem 
selv bare ved å følge lydene.

Les mer: laringsmiljosenteret.uis.no
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Utstyr for å lage på tur
Stekepanne, gjerne med lokk

Ingredienser 
Nachos
Kjøttdeig
Tacokrydder til kjøttdeig
Vann
Mais
Hakkede tomater
Vårløk
Ost

Slik gjør du
Stek kjøttdeig med taco- 
krydder og vann, som anvist 
på pakken. (Vanligvis  
1 krydderpose og 1dl vann til 
400g kjøttdeig.)

Ha nachos i bunnen av jern- 
panna. Topp med tacokjøtt, 
mais, hakkede tomater, vårløk 
og ost.

Stek over bålet til osten er 
smeltet. Bruk gjerne et lokk.
Kan spises med fingrene – 
bruk nachos som «skje».

Opphav
Denne oppskriften ble laget 
av DNT Oslo og Omegn på tur, 
og er hentet fra nettsiden til 
Espegård.

Kilde: Turmat fra hele verden

Bålnachos

Ifølge Rammeplanen skal barne- 
hagen være et trygt og utfordrende  
sted der barna kan prøve ut ulike 
sider ved samspill, fellesskap og 
vennskap. Barna skal få støtte i å 
mestre motgang, håndtere  
utfordringer og bli kjent med egne 
og andres følelser (Kunnskaps- 

departementet 2017). Bruk  
naturens ulendte terreng og legge 
til rette for samarbeid- og mest-
ringsøvelser. Motivere barna til å 
hjelpe, lytte og stole på hverandre. 
Den voksnes ansvar vil være å  
sørge for at alle barn får delta ut 
fra egne forutsetninger. Da vil de 

se verdien i å være flere og kjenne 
på gleden av å nå et mål sammen. 
På den måten bidrar  
barnehagen til at barna erfarer at 
alle får utfordringer og like  
muligheter til deltakelse.  
(Kunnskapsdepartementet 2017)

Jo flere vi er sammen!
Deltakerne gjemmer seg så godt 
de kan. Etter hvert som delta-
kernes gjemmesteder avsløres, 
må de som er funnet som oftest 
vente inntil alle er funnet. En 
inkluderende variant er at alle 
barna, unntatt to, gjemmer seg. 
De to som er igjen, begynner å 

lete mens de holder hverandre i 
hendene. Etter hvert som barna 
blir funnet, hekter de seg på og 
blir med på letingen. Denne  
måten å gjøre det på engasjerer 
også barna som er funnet i  
letingen (Plischewski 2018).

Den som ikke har gjemt seg nå...

Gjett hva som  
er i boksene 

Gjennom å observere og utforske 
(riste på, lytte, veie) boksene skal 
barna prøve å resonnere seg fram 
til hva boksene kan inneholde. De 
får erfaringer med å utforske,  
observere, beskrive, sammenligne  
og lage hypoteser. Barna må få 
tid til å tenke og å «leke» med 
boksene. I aktiviteten vil barna 
resonnere og kommunisere  
matematisk, oppleve glede,  
utvikle selvsikkerhet og se et 
mangfold av muligheter. 

Rammeplanen
Antall, rom og form omfatter 
lekende og undersøkende arbeid 
med sammenligning, sortering, 
plassering, orientering,  
visualisering, former, mønster, 
tall, telling og måling.

Gjennom arbeid med antall, rom 
og form skal barnehagen bidra til 
at barna:
• oppdager og undrer seg over  
matematiske sammenhenger
• utvikler forståelse for grunn- 
leggende matematiske begreper

Personalet skal:
• bruke naturmaterialer (...) for 
å inspirere barna til matematisk 
tenkning
• styrke barnas nysgjerrighet, 
matematikkglede og interesse for 

matematiske sammenhenger  
med utgangspunkt i barnas  
uttrykksformer

Du trenger
• Plastbokser eller esker i ulik 
størrelse og form
• Objekter som kan legges i  
boksene. De bør ha ulik vekt, 
størrelse og materiale, slik at 
de oppfører seg forskjellig inni 
boksen når du beveger den (for 
eksempel steiner, blader, pinner, 
kongler, barnål, skjell, fjær, tang, 
gjenbruksmaterialer).

Prosessen
Lag bokser med hemmelig innhold, 
og presenter dem for barna.  
Gjennom å observere og utforske 
(riste på, lytte, veie) boksene, 
skal barna prøve å resonnere seg 
fram til hva boksene kan inne-
holde. Først skal de lage hypoteser 
kun ut fra observasjonene sine. 
Deretter kan du gi dem noen ulike 
alternativer til mulig innhold som 
de vurderer, og som de bruker til å 
formulere nye hypoteser. Du kan 
også la ett eller flere barn velge 
innhold i bokser som andre barn 
skal gjette. 

La barna undre seg og begrunne  
sine resonnement ved å stille 
spørsmål som:

Ta med barna på tur i skogen eller fjæra og 
lag bokser med hemmelig innhold. 

• Fortell om boksen. Hva legger 
dere merke til?
• Hva er likt og forskjellig med disse 
to boksene?
• Hvor stort er det som er inni 
boksen? 
• Hvor mange ting tror dere det er 
inni boksen? 
• Hva kan det ikke være i boksen? 
• Hva tror du det er i boksen? 

Barna må bruke begreper for å 
sammenligne størrelser på de ulike 
boksene og beskrive innholdet.  
Relevante begreper er større,  

høyere, lengre, kortere, tyngre, 
lettere, bredere, smalere. Barna 
erfarer måleenheter når de legger 
merke til at det går flere objekter i 
boksen hvis hvert objekt er  
mindre, og færre objekter i boksen 
hvis objektene er større. De møter 
sammenhengen mellom enheter og 
antall som trengs for å fylle opp et 
volum.

Når barna beskriver det de tror er 
inni boksen, er begreper som rund, 
tung, lett, myk, hard, mange, få, 
kantete og avlang nyttige. Videre 

kan barna prøve å finne ut hvor 
mange objekter det er i boksen. De 
møter da tall som antall. Kan det 
være bare én? Eller kanskje to eller 
tre? Eller kanskje hundre?

Når dere åpner boksen, kan barna 
se direkte hvor mange det er, hvis 
antallet er lite. Hvis det er et stort 
antall, må de telle for å finne det ut.

Les mer på: matematikksenteret.no
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Ønsker du Naturpilot-kurs i din barnehage? 
Vi kan hjelpe dere med: 

• Hvordan bruke naturen som leke- og læringsarena
• Naturen i møte med rammeplan

• Ideer og tips til aktiv lek og risikofylt lek

kunnskapssenteret@nkfb.no
nkfb.no
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