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UTESKOLE 
Uteskole er en pedagogisk arbeidsmåte i skolen hvor man flytter deler av skolehverdagen ut 

av det tradisjonelle klasserommet til et sted i skolens nærområde. Ved bruk av uteskole driver 

man en regelmessig aktivitet utenfor klasserommet hvor elevene møter virkeligheten og lærer 

om samfunnet i samfunnet og om naturen i naturen. Aktivisering av alle skolefag i en 

integrert undervisning hvor ute- og inneundervisning har en nær sammenheng er helt sentralt i 

denne arbeidsmåten. Både forarbeid, uteopplevelser og refleksjon er viktige elementer i 

læreprosessen. 

 

Uteskolens grunnfilosofi bygger på erfaringsbasert undervisning, aktivitetspedagogikk og 

opplæring gjennom konkrete livserfaringer hvor eleven er i sentrum og får egne 

førstehåndserfaringer. Når man skal organisere uteskole, kan man legge undervisning enten til 

besøk i byrommet eller kompetansesentra i nærmiljøet.  Det er også helt sentralt å bruke 

naturen som læringsarena enten ved bruk av en fast opparbeidet leirplass som kan være som 

et uteklasserom eller dra til et naturområde i skolens nærmiljø (1). Uteskole har, siden midten 

av 90-tallet, vært brukt som arbeidsmåte i norsk skole (2). Fra en landsomfattende 

kartleggingsundersøkelse vedrørende skolemåltidet og fysisk aktivitet i grunnskolen, våren 

2000, viser tallmaterialet at for mellomtrinnet hadde 16,3% av klassene 

uteskole/utendørsundervisning en halv dag eller mer pr. uke. Omfanget av uteskole en dag pr. 

uke er 36,7% i 1.- 4. klasse, 4,6 %  i 5. - 7. klasse og bare 0,9%. I 8. – 10. klasse (2). 

 

FYSISK AKTIVITET 
I rapport 2/2004 fra Sosial- og helsedirektoratet: Fysisk aktivitet i skolehverdagen er det i kap. 

11 under Forskningsmessige anbefalinger etterlyst forskning på sammenhengen mellom 

uteskole og fysisk form. I kap.7 er det også sagt følgende: ”Det foreligger i Norge ingen 

komparative studier av tradisjonell skole og uteskole der fysisk testing av elevene inngår” (3 

s.52). 
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Fysisk aktivitet blir ofte brukt som en samlebetegnelse for ulike former for fysisk utfoldelse. 

Følgende definisjon er hentet fra Bouchard: ”Physical activity comprises any body movement 

produced by the skeletal muscles that results in a substantial increase over the resting energy 

expenditure.” (4). Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009 presiserer at fysisk aktivitet i 

denne definisjonen er knyttet til mange termer, for eksempel mosjon, friluftsliv, lek, trening, 

trim, arbeid, idrett, kroppsøving, fysisk fostring m.m. (5 s.10). 

 

Fysisk aktivitet i skolehverdagen er primært knyttet til tre arenaer: transport til og fra skolen, 

undervisning i kroppsøving og aktiviteter i friminuttene. I tillegg vil det være noe aktivitet 

knyttet til undervisning i andre fag og til turer samt spesielle arrangementer (3 s.19). Det er 

overbevisende dokumentert at utvidet timetall/tid i kroppsøving bidrar til generelle 

forbedringer av barn og unges fysiske form (3 s.29). 

 

Nasjonale retningslinjer for fysisk aktivitet anbefaler minimum 60 minutters fysisk aktivitet 

av moderat til høy intensitet for barn og unge hver dag. Det er en viktig oppgave for skolen å 

sikre en tilstrekkelig mengde og intensitet av fysisk aktivitet i skolehverdagen (5 s.12 ). 

Det er en nær sammenheng mellom aktivitetsnivå og hjertefrekvens; fra hvile til maksimal 

aerob utholdenhetstrening vil hjertefrekvensen være stigende opp til sitt maksimale nivå som 

er individuelt. 

 

Hjertefrekvens er mye brukt som mål for intensiteten særlig ved trening av utholdenhet som 

er en viktig faktor i den fysiske formen og dermed også for helsen. Et nivå over 70-72% av 

maksimal hjertefrekvens tilsvarende starten på I-sone 2 (6) eller moderat (7) er hos voksne 

idrettsutøvere regnet for å være gunstig med tanke på å utvikle den aerobe utholdenheten. I 

følge Gjerset når ikke slagvolumet hos en del barn og unge den maksimale verdien før ved 

intensiteter på 75-80% av det maksimale O2-opptaket, og må derfor trene med høyere 

hjertefrekvens for å oppnå samme treningseffekt. 80% av maksimal hjertefrekvens kan hos 

disse tilsvare nedre grense for I-sone 2 eller moderat. 

 

SHdir antyder at det er mulig at lengre friminutt og/eller bruk av midttime vil gi økt fysisk 

aktivitet i skolehverdagen (3 s.62). I SEF’s skoleundersøkelse antydes det at det er mulig at 

uteskole bidrar til økt aktivitet i friminuttene på vanlige skoledager (3 s.58). Fysisk aktivitet i 

friminuttene blant barn i alderen 10-13 år (5.-7. klasse) er på 78%. Dette er en reduksjon i 

forhold til 1.-4. klasse (89%) (8). 

 

Omfanget av fysisk aktivitet knyttet til uteskole er svært varierende (3 s.53). Det ser ut som 

om kroppsøvingslærere i liten grad er koblet opp mot planlegging av undervisning hvor 

uteskole står sentralt. Det ser også ut til at det ikke drives systematisk planlegging for å oppnå 

allsidig fysisk aktivitet hos elevene gjennom bruk av uteskole (3 s.52).  

 

VÅR UNDERSØKELSE 
I en undersøkelse foretatt i en 6.klasse ved en middels stor skole i en by på Vestlandet 

vinteren 2005 ble aktivitetsnivået på en tradisjonell skoledag og en uteskoledag 

sammenlignet. Vi finner det interessant å se hvor høyt aktivitetsnivå elever i en 6. klasse 

hadde på disse dagene/ i deler av disse dagene. Dette er interessant for å kunne drøfte om 

ulike arbeidsmåter i skolen har betydning for elevers mulighet for økt fysisk aktivitet over et 

visst belastningsnivå gjennom skoledagen. 
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Begrepet ”uteskoledagen” har vi brukt om en skoledag som startet i klasserommet med 

pakking av diverse utstyr, 15 minutter. Deretter gikk elevene 45 minutter gjennom et kupert 

kultur- og naturlandskap til et egnet område som lå ca 2 km fra skolen. Temperaturen var 

rundt 0 grader C og det var ca 5 cm nysnø. Her arbeidet elevene i 180 minutter med faglige 

aktiviteter hentet fra fagene samfunnsfag, geografi, matematikk, kunst- og håndverk, 

kroppsøving og heimkunnskap. Temaene var vikinger og samer og elevene satte opp lavo, 

bygget en enkel vikingbolig av lange staur, laget grue og tilberedte samisk mat på bål. 

Forflytningsetappen tilbake til skolen tok 40 minutter. Skoledagen ble avsluttet i 

klasserommet. 

 

”Den tradisjonelle skoledagen” har vi brukt om en skoledag med 6 undervisningstimer for 

elevene hvor 5 foregikk i klasserommet og 1 time var kroppsøving i skolens gymnastikksal. 

Hver av timene var på 45 minutter. Skoledagen inneholdt i tillegg 2 korte friminutt på 10 

minutter hver og ett langfriminutt på 45 minutter. På vår tradisjonelle skoledag var 

temperaturen ute ca. + 3 grader C og det var noen regnbyger.                        

 

METODE 
Data er hentet fra egne forsøk. Registreringene ble gjort to påfølgende dager vinteren 2005.  

 

Forsøkspersoner 
4 jenter og 14 gutter av i alt 20 elever fra en 6. klasse deltok i forsøket. Elevene var 11-12 år 

gamle. Det var frivillig for elevene å delta, og de kunne fritt trekke seg undervegs. Elevene 

ville i rapporten bli anonymisert, bortsett fra kjønn. Elevene, ledelsen ved skolen og elevenes 

foreldre hadde godkjent forsøket ved å signere et informasjonsskriv om prosjektet. To  av 

elevene i klassen hadde ikke anledning til eller ville ikke delta. Valg av målgruppe ble gjort 

fordi elever på mellomtrinnet har helse og fysisk aktivitet som tema knyttet til flere skolefag. 

Denne klassen hadde også brukt uteskole som en av arbeidsmåtene i undervisningen i flere år. 

Undervisningen i klassen og aktiviteten i friminuttene ble gjennomført som vanlig de to 

forsøksdagene.  

 

Registrering 
Vi målte aktivitetsnivået til elevene to hele skoledagar ved hjelp av å registrere 

hjertefrekvensen. Det ble brukt Polar Accurex Plus pulsklokker og Polar WearLink
TM

31 

brystseler med elektroder og kodete senderer. Denne typen brystseler kan lett tilpasses små 

personer. Elektrodene i brystselen registrerer pulsaktiviteten og sender signal trådløst til 

pulsklokken på armen der signalet blir lagret. Bruk av Polar pulsregistreringsutstyr er tidligere 

rapportert valid og reliabel for pulsregistrering hos barn. (9, 10). Pulsklokkene ble 

synkronisert og programmert til å registrere pulsfrekvensen hvert 15.sekund. 

 

Framgangsmåte 
Alle elevene møtte i klasserommet og fikk på brystsele og pulsklokke. Jentene fikk på utstyret 

i eget rom. Alle klokkene var merket slik at hver elev brukte den samme klokken begge 

dagene. Forsøkslederne kodet og startet klokkene. Klokkene ble deretter dekket til med 

elastisk tape for å unngå uønsket berøring av taster og for å beskytte klokkene. Tildekking av 

klokkene ble også gjort for å motvirke Hawthorne effekten (11). Deretter ble dagene 

gjennomført etter timeplanen. På slutten av dagene ble klokkene stoppet av forsøkslederne og 

klokker og brystseler samlet inn. Framgangsmåten var lik de to forsøksdagene. Etter siste 

forsøksdag ble merkingen på klokkene fjernet bortsett fra merking av kjønn.  
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Analyse 
Analysen for uteskoledagen er gjort fra elevene startet å gå til naturområdet kl 0920 til de 

kom tilbake til skolen kl 1420. Analysen for den tradisjonelle skoledagen er gjort for perioden 

fra kl 0900 til 1340. Data fra registreringene ble overført til Polar Training Advisor 
TM 

programvare på Pc for analyse ved hjelp av Polar Interface Plus. Vi fikk godkjente 

registreringer for 3 jenter og 11 gutter de to forsøksdagene. I undersøkelsen ville vi 

sammenligne nivået for pulsfrekvensen de to skoledagene både for hver enkelt elev og samlet 

for hele gruppen. Synkronisering av klokkene gjorde det mulig å sammenligne registreringene 

fra både hele dager og deler av dagene. Vi brukte programmet til å lage kurver og regne ut 

gjennomsnittsverdier for hele dagene og utvalgte perioder og  til å regne ut  prosentvis andel 

med hjertefrekvens ≥160 slag/min i de ulike periodene og framstille dette i stolpediagram.  

 

Resultat 
Hjertefrekvensregistreringene for en enkeltelev, gutt 10, er vist som kurver for uteskoledagen 

(Figur 1) og den tradisjonelle skoledagen (Figur 2). I løpet av uteskoledagen varierte 

registreringene fra 79 slag/min under samlingen i lavvoen til 185 slag/min under fri leik før 

matøkten. Gjennomsnittet for hele denne dagen var 135 slag/min. Den tradisjonelle 

skoledagen var gjennomsnittet 105 slag/min med laveste registrering 66 slag/min både i den 

første og den siste  teoritimen og høyeste 188 slag/min i kroppsøvingstimen.  

 

 

 

 

 

5 timer,  gj.sn HF 135 slag/min

gange til faglige aktiviteter
gange 

tilbake

Hjertefrekvens 

slag/min

UTESKOLEDAGEN
pulskurve for gutt nr. 10

 
Figur 1:  Hjertefrekvenskurve for gutt 10 uteskoledagen. Valgt periode (streken under kurven) viser tiden fra 

elevene startet fra skolen kl 0920 og til de kom tilbake kl 1420. 
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4t 40 min,  gj.sn. HF 105 slag/min

teoritime friminutt teoritime ”store fri”
kroppsøving teori

Hjertefrekvens 

slag/min

TRADISJONELL SKOLEDAG
pulskurve for gutt nr. 10

 
Figur 2: Hjertefrekvenskurve for gutt 10 den tradisjonelle skoledagen. Valgt  periode (streken under kurven) 

viser tiden fra undervisningen startet kl 0900 og til den var slutt kl 1340. 

 

 

Tabell 1 viser gjennomsnittlige hjertefrekvenser for de 14 elevene, 3 jenter og 11 gutter, som 

hadde godkjente registreringer begge dagene. Gjennomsnittet på uteskoledagen var 136 

slag/min med variasjon fra 125 til 145 og på den tradisjonelle skoledagen 104 slag/min med 

90 som laveste og 118 som høyeste verdi. Det er også regnet ut gjennomsnittlige 

hjertefrekvenser for uteskoledagen uten forflytning, dvs for de 3t 35 minuttene elevene 

oppholdt seg i uteskoleområdet. For denne perioden var gjennomsnittet 130 slag/min med 

variasjon fra 118 til 142. Tilsvarende beregninger er gjort for den tradisjonelle skoledagen 

uten kroppsøving som utgjorde 4 timer. Der varierte gjennomsnittlig hjertefrekvens fra 88 til 

114 med en gjennomsnittsverdi på 99. 

 

 
Tabell 1: Gjennomsnittlig hjertefrekvens i slag/minutt uteskoledagen, og den tradisjonelle skoledagen, 

uteskoledag uten forflytning og tradisjonell skoledag uten kroppsøving 

     uteskoledagen den tradisjonelle 

skoledagen 

uteskoledag uten 

forflytning 

tradisjonell skoledag      

uten kroppsøving 

jente 2 145 111 142 105 

         3 135 90 123 89 

         4 138 104 130 98 

gutt   1 130 97 122 88 

         2 141 107 135 101 

         3 125 102 118 97 

         4 135 106 128 100 

         6 143 118 135 114 

         7 135 97 129 98 

         8 137 100 133 93 

         9 140 102 134 96 

       10 135 105 131 100 

       11 135 113 130 108 

       12 129 107 124 101 

gj.sn 136 104 130 99 
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Tabell 2 viser prosentvis andel av tiden med hjertefrekvens  ≥160 slag/minutt de to ulike 

dagane. Her ser vi på gjennomsnittsverdiene for hele klassen og derfor har vi tatt  med jente 1 

den tradisjonelle skoledagen og gutt 5 uteskoledagen selv om disse elevene bare hadde 

registreringer en dag. Uteskoledagen var den gjennomsnittlige andelen med hjertefrekvens 

≥160 slag/min 16,8% og den tradisjonelle skoledagen 5,1%. Også her har vi tatt med 

uteskoledag uten forflytning som har gjennomsnitt på 9,7% og tradisjonell skoledag med 

gjennomsnitt 1,6%. 

 

 
Tabell 2: Prosent av tiden med hjertefrekvens ≥160 slag/min uteskoledagen, den tradisjonelle skoledagen, 

uteskoledag uten forflytning og tradisjonell skoledag uten kroppsøving 

 uteskoledagen den tradisjonelle 

skoledagen 

uteskoledag uten 

forflytning 

tradisjonell skoledag 

uten kroppsøving 

jente 1  6,7  0,7 

         2 28,3 5,9 21,7 0,8 

         3 21,1 1,2 5 0 

         4 15,5 3,8 4,3 0,1 

gut    1 16,7 6,4 9,9 0,8 

         2 22,8 8,1 16,8 5,2 

         3 12,8 2,8 8,7 1,6 

         4 11,9 5,4 3,4 0,1 

         5 5,9  3,8  

         6 26,6 8,3 9,5 4,5 

         7 13,5 0,6 9,3 0,7 

         8 13,4 4,6 8,1 0,2 

         9 21,3 5,7 13,6 1 

       10 16,7 5,8 13,3 2,2 

       11 14,7 7,6 10,3 4,2 

       12 10,8 4,9 8,1 2 

gj.sn. 16,8 5,1 9,7 1,6 

 

 

 

DISKUSJON 
Sammenligning av aktivitetsnivået ved hjelp av den gjennomsnittlige hjertefrekvensen for 

uteskoledagen og den tradisjonelle dagen viser klart høyere hjertefrekvens uteskoledagen 

(Figur 3). Alle elevene har høyest verdi den dagen, og den laveste verdien uteskoledagen, 125 

for gutt 3, er høyere enn den høyeste verdien , 118 for gutt 6,  den tradisjonelle dagen. 

Gjennomsnittet for hele klassen er 30,8 % høyere uteskoledagen enn den tradisjonelle dagen.  
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Figur 3: Gjennomsnittlig hjertefrekvens for alle elevene for uteskoledagen  og for den tradisjonelle skoledagen.  

Diagrammet viser også gjennomsnittlig hjertefrekvens for hele klassen 
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Figur 4: Gjennomsnittlig hjertefrekvens for alle elevene for uteskoledagen uten forflytning og for den 

tradisjonelle skoledagen. Diagrammet viser også gjennomsnittlig hjertefrekvens for hele klassen 

     

 

 

Forflytning er en relativt stor del av uteskoledagen (1t 25min) og det vil kunne variere hvor 

langt fra den enkelte skole elevene må forflytte seg for å komme til et uteskoleområde. Vi 

finner det derfor av interesse å se på aktivitetsnivået i de faglige aktivitetene for seg. Når vi 

tar bort registreringene for forflytningen, er gjennomsnittlig hjertefrekvens for uteskoledagen 

likevel 25% høyere enn for den tradisjonelle dagen (Figur 4). Og ingen av elevene har lavere 
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gjennomsnittlig hjertefrekvens på uteskoledagen enn 118 slag/min som er høyeste 

gjennomsnittlig hjertefrekvens for en elev på den tradisjonelle skoledagen. 
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Figur 5: Gjennomsnittlig hjertefrekvens for alle elevene for uteskoledagen uten forflytning og for den 

tradisjonelle skoledagen uten kroppsøving. Diagrammet viser også gennomsnittlig hjertefrekvens for hele 

klassen 

 

 

 

De fleste tradisjonelle skoledager er uten kroppsøving på timeplanen. Derfor valgte vi også å 

se på en dag med bare teoriundervisning og sammenligne den med en uteskoledag uten 

forflytning. Dette gjorde vi ved å ta vekk registreringene fra kroppsøvingstimen på den 

tradisjonelle skoledagen og det som stod igjen var teoritimer og friminutt. Den 

gjennomsnittlige hjertefrekvensen for en slik dag ble 99 slag/min med en variasjon fra 88-114 

slag/min. Sammenlignet med en slik ”teoridag” ligger en uteskoledag uten forflytning 31,3% 

høyere. 

 

Uteskole slik den var organisert for elevene i vår undersøkelse og under de forhold som var 

den aktuelle dagen, ga et klart høyere (30,8%) aktivitetsnivå for alle elevene enn den 

tradisjonelle skoledagen selv om den inneholdt en kroppsøvingstime. Selv om forflytning tas 

vekk er aktivitetsnivået fremdeles høyere (25%) for uteskoledagen enn den tradisjonelle 

skoledagen.  Og gjør en om den tradisjonelle skoledagen til en tenkt dag uten kroppsøving, 

blir forskjellen til en uteskoledag uten forflytning noe større, 31,3%. 

 

For å se nærmere på hvilken påvirkning uteskoledager sammenlignet med tradisjonelle 

skoledager kan ha på den fysiske formen så vi også på hvor stor andel av registreringene som 

var over et visst hjertefrekvensnivå. Vi valgte 160 slag/min som grenseverdi utifra at denne 

aldersgruppen har en maksimal hjertefrekvens på ca 200. Her støtter vi oss til Fredriksen m.fl. 

(12) som har funnet at grunnskoleelever i Oslo i alderen 10-13 år har verdier for maksimal 

hjertefrekvens rundt 200. Med utgangspunkt i dette vil 160 slag/min tilsvare 80% av den 

maksimale hjertefrekvensen. Dette er et forsøk på omtrentlig å vurdere hva dette nivået 

representerer og ikke en absolutt utregning. Uansett er det god grunn til å mene at dette nivået 
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ligger ganske høyt og sannsynligvis godt over moderat intensitet slik det er brukt i 

Handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005-2009 (5 s.12).  Aktivitet med hjertefrekvens ≥160 

slag/min vil mest sannsynlig ha en gunstig effekt på den aerobe utholdenheten til elever på 

dette alderstrinnet (7). 

 

Gjennomsnittsverdiene for klassen viser at på uteskoledagen har elevene klart større andel av 

aktivitet på dette nivået, 16,8 mot 5,1% (Figur 6). Også en tenkt uteskoledag uten forflytning 

vil ha nesten dobbelt så stor andel som den tradisjonelle dagen selv om den inneholder en 

kroppsøvingstime. Når vi tar bort kroppsøvingstimen, vil den tenkte tradisjonelle dagen uten 

kroppsøving bare inneholde 1,6% aktivitet med hjertefrekvens ≥160 slag/min. 
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Figur 6: %-vis andel av registreringer med hjertefrekvens ≥160 slag/min på uteskoledagen, uteskoledag uten 

forflytning, den tradisjonelle skoledagen og tradisjonell dag uten kroppsøving. 

                           

 

Forskjellene kan også vises ved å ta utgangspunkt i en vanlig skoledag fra 0830 til 1400, dvs 

5½  time og tenker oss organisert på fire ulike måter: som 1) den uteskoledagen vi registrerte, 

2) en tenkt uteskoledag uten forflytning, 3) den tradisjonelle skoledagen vi registrerte og 4) en 

tenkt tradisjonell skoledag uten kroppsøving. Da vil den tiden av dagen med aktivitetsnivå 

med hjertefrekvens ≥160 slag/min, fordele seg som på Figur 7. Da vil 1) gi 55 minutter 

aktivitet med hjertefrekvens ≥160 slag/min  dvs bare 5 minutter mindre enn Handlingsplan for 

fysisk aktivitet 2005-2009 anbefaler med moderat og/eller høg intensitet, 2) 32 minutter, 3) 17 

minutt selv med en enkeltime i kroppsøving og 4) 5 minutter og det må være knyttet til 

aktivitet i friminuttene. 

 

Dersom en uteskoledag og en tradisjonell skoledag med kroppsøving blir organisert og 

gjennomført under samme forhold som de dagene vi var med på, så vil uteskoledagen gi om 

lag tre ganger så lang tid med hjertefrekvens ≥160 som en tradisjonell skoledag.  

 



FORSKNING I FRILUFT - 2005 

 

Prosent av tid (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Filoversikt Copyright by Polar Electro Oy

Grenser 1

gut 3

9:02:12.0

28.02.2005 Treningens varighet: 5:24:13.0

Valgt periode: 0:17:30.0 - 5:17:30.0 (5:00:00.0)

GUT10US

16.7 %

83.3 %

Over maks

Over målsone:

I målsone:

Under målsone:

Under min

SAMLET TID:

0:00:00.0     0.0 %

0:50:00.0     16.7 %

4:10:00.0     83.3 %

0:00:00.0     0.0 %

0:00:00.0     0.0 %

5:00:00.0     100.0 %

Grenser 1

160

0

Makspuls

209

Hvilepuls

0

Person

Trening

Dato

Tid

Notat

uteskoledag tradisjonell dag tradisjonell dag 

uten kroppsøving

55 min

uteskoledag

uten forflytning

Prosent av tid (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Filoversikt Copyright by Polar Electro Oy

Grenser 1

gut 10

9:02:12.0

28.02.2005 Treningens varighet: 5:24:13.0

Valgt periode: 0:12:00.0 - 3:53:30.0 (2:14:00.0)

GUT10US

9.7 %

90.1 %

Over maks

Over målsone:

I målsone:

Under målsone:

Under min

SAMLET TID:

0:00:00.0     0.0 %

0:13:00.0     9.7 %

2:00:45.0     90.1 %

0:00:15.0     0.2 %

0:00:00.0     0.0 %

2:14:00.0     100.0 %

Grenser 1

160

80

Makspuls

209

Hvilepuls

70

Person

Trening

Dato

Tid

Notat

32 min  

Prosent av tid (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Filoversikt Copyright by Polar Electro Oy

Grenser 1

gut 10

8:52:08.0

01.03.2005 Treningens varighet: 4:55:59.8

Valgt periode: 1:54:00.0 - 2:57:30.0 (1:03:30.0)

GUT10VS

5.1 %

94.9 %

Over maks

Over målsone:

I målsone:

Under målsone:

Under min

SAMLET TID:

0:00:00.0     0.0 %

0:03:15.0     5.1 %

1:00:15.0     94.9 %

0:00:00.0     0.0 %

0:00:00.0     0.0 %

1:03:30.0     100.0 %

Grenser 1

160

0

Makspuls

200

Hvilepuls

0

Person

Trening

Dato

Tid

Notat

Prosent av tid (%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Filoversikt Copyright by Polar Electro Oy

Grenser 1

gut 10

8:52:08.0

01.03.2005 Treningens varighet: 4:55:59.8

Valgt periode: 1:35:45.0 - 2:52:15.0 (1:16:00.0)

GUT10VS

98.4 %

Over maks

Over målsone:

I målsone:

Under målsone:

Under min

SAMLET TID:

0:00:00.0     0.0 %

0:01:15.0     1.6 %

1:14:45.0     98.4 %

0:00:00.0     0.0 %

0:00:00.0     0.0 %

1:16:00.0     100.0 %

Grenser 1

160

0

Makspuls

200

Hvilepuls

0

Person

Trening

Dato

Tid

Notat

17 min 5 min

tid med hjertefrekvens ≥ 160 slag/min

beregnet i minutt av en 5½ timers skoledag

 
Figur 7: beregnet tid i minutt av en 5½  timers skoledag med hjertefrekvens ≥160 slag/min på uteskoledagen, 

uteskoledag uten forflytning, den tradisjonelle skoledagen og tradisjonell dag uten kroppsøving. 

 

 

KONKLUSJON 
Det er mulig å registrere hjertefrekvensen hos elever på dette alderstrinnet gjennom hele dager 

med pulsklokker når utstyret er godt tilpasset og utprøvet på forhånd. Hjertefrekvensen ser så 

langt ut til å være et godt mål for å vurdere aktivitetsnivået. 

Når uteskoledager og tradisjonelle skoledager blir organisert som for elevene i vår 

undersøkelse og gjennomført under lignende forhold, vil uteskole gi et klart høyere 

aktivitetsnivå og ha en betydelig større del av tiden med et aktivitetsnivå som vil kunne 

påvirke den aerobe utholdenheten. 

 

Utifra vår undersøkelse ser det ut til at uteskole med stor sannsynlighet vil  

 

 medføre betydelig økt fysisk aktivitet sammenlignet med tradisjonell skole 

 ha en gunstig effekt på den fysiske formen  

 fordi: 

  

 aktivitetsnivået vil være klart høyere på slike dager enn på tradisjonelle 

skoledager 

 

 hjertefrekvensen vil en god del av en uteskoledag kunne være ganske høy             

(>80 % av maksimalpuls) 

 

Vår undersøkelse bygger kun på to dagers registreringer i en klasse og må ses i lys av dette. 

Det er behov for betydelig mer forskning på ulike utforminger av uteskole som arbeidsmåte 

på ulike alderstrinn som fokuserer på sammenhengen mellom uteskole , aktivitetsnivå og 

fysisk form.  
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