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Naturen som læringsarena
Friluftslivets uke arrangeres 2.-10. september 2017. I denne brosjyren 
gir Naturpilotene din barnehage tips til hva dere kan gjøre denne 
uken. Alle aktivitetene er koblet til ny rammeplan for barnehager.
Dere får også enkle turmatoppskrifter fra hele verden. God tur!
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Velkommen 
til frilufts-
livets uke i 
barnehagen!
I samarbeid med 
Friluftslivets uke 2.-10. 
september inviterer 
Natupilotene barne-
hagene med ut på tur. 
Det er Norsk Friluftsliv 
og de norske 
friluftsliv- 
organisasjonene som 
står bak denne årlige 
markeringen.

Målet er å inspirere alle 
landets barnehager til å 
bruke dagene ute på tur 
under Friluftslivets uke.

Ha det gøy og skap gode 
opplevelser!

Hilsen oss i 
Naturpilotene 

Denne brosjyren er 
utviklet av Nasjonalt 
kunnskapssenter for 
barnehager i
samarbeid med Norsk 
Friluftsliv. Ideer og 
innslag er hentet ut 
fra rammeplanen for 
barnehagene, de 
nasjonale sentrene og 
helsedirektoratets 
retningslinjer innen 
mat og måltid. Nasjon-
alt kunnskapssenter for 
barnehager er et datter-
selskap av PBL (Private 
barnehagers 
landsforbund.

Layout og design: PBL
Alle foto: PBL, 
Gettyimages.com
Trykk: Forretningstrykk

Sammenligne 
størrelser

RAMMEPLANEN: Antall, rom og form. Lekende og undersøkende arbeid
med sammenligning, sortering, plassering, tall og måling. 

Mål for dagen: Barna skal få erfare størrelser med kropp og sanser, 
og i samspill med andre barn og voksne oppdage og undre seg over 
matematiske sammenhenger i naturen. 

Du trenger: Pinner, steiner, blader, tang eller andre 
tilgjengelige naturmaterialer

Prosess:  Barna skal sammenligne lengder, og deretter lage fantasidyr 
som stimulerer til samtale omkring matematiske begreper. 
 
Gjennomføring:Aktiviteten starter med at barna finner én eller flere 
pinner som samles i en liten haug. Snakk sammen med barna om at 
pinnene har ulike lengder og se om det er forskjell i lengde og bredde 
ved å legge to pinner ved siden av hverandre. La barna bruke pinnene 
til å sammenligne med sin egen kropp. For eksempel kan barna finne 
pinner som er lengre enn foten sin, eller kortere enn det de klarer å 
hoppe. 

Still spørsmål som:
• Tenk hvis du var like høy som denne pinnen? Hvordan 
hadde verden vært annerledes for deg da? Hva hvis alle 
hus var så høye? Er det noe på kroppen din som er lengre 
enn/kortere enn pinnen? La barna sammenligne med 
beina sine, tunga, armer, hårlengde osv.

• Tror du at du kan hoppe lengre enn denne pinnen? 
Hva med baklengs? Hva med de voksne? Sammen 
hopper dere fremlengs og baklengs og sammenligner 
med pinner i ulike lengder. 

• Hvor mange skritt eller føtter lang er denne pinnen? 
Utforsk om barn og voksne får samme resultat når dere 
måler. Snakk med barna om at pinnen er like lang selv 
om vi måler med føtter i ulike lengder. Legg flere pinner 
etter hverandre. Hvor langt blir det nå? Hva i våre 
omgivelser kan være så langt? 

Lag fantasidyr av pinner og andre naturmaterialer. 
Kanskje dere kan lage et langt slangelignende dyr som 
bukter seg i gresset, eller en bred edderkopplignende 
skapning med ti korte bein og lange følehorn. 

Les mer på www.matematikksenteret.no

La barna utforske og oppdage matematikk i møte 
med naturen.

s
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Bakt potet på tur er en klassiker, men hva med å bytte 
den vanlige poteten med søtpotet og tilsett litt andre 
krydder?
Du trenger:
• Søtpotet
• Ditt valg av krydder, du kan bruke  meksikanske blandinger eller urte-
   blandinger som provencekrydder. Det er en blanding av tørkede urter som 
   timian, oregano, rosmarin, salvie, basilikum, merian, dill, sitron og fennikelfrø. 

Fremgangsmåte:
1. Søtpotetene kan du dele i to og legge direkte på glør eller en rist med skallsiden 
ned. Disse trenger litt tid, ca. 20-30 minutter
2. Ta potetene opp fra glørne og la de kjøle seg litt ned. Del de deretter opp direkte 
i skallet.

Søtpoteter kan være ganske store, du kan beregne ca. tre barn per potet. 

Bakt søtpotet passer godt sammen med andre bakte grønnsaker som paprika, 
gulrot, løk, brokkoli og erter. Laksefilet er også godt å kombinere sammen med 
dette slik at måltidet får en fullverdig ernæringsmessig kvalitet.

Les mer på www.turmat.no

Turmat fra 
hele verden 

RAMMEPLANEN: 
Nærmiljø og samfunn, 
mat og måltid.

Skap gode opplevelser 
gjennom god mat fra 
ulike kulturer. Norsk 
Friluftsliv med støtte fra 
Miljødirektoratet har 
laget nettsiden turmat.
no. Bruk Friluftslivets 
uke til å eksperimentere 
med nye smaker over 
bålet. Her er forslag til 
noen nye og spennende 
oppskrifter som kan 
lages på tur sammen med 
barna. 

La barna delta aktivt i 
forberedelsen av maten 
og ta gjerne barna med på 
en nærbutikk om det er 
mulig. Lær barna om de 
ulike ingrediensene og 
opprinnelsesland.

Bakt søtpotet – en god variant
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Filtrering av sølevann
Av naturfaglærer Sigve Ladstein ved NLA Høgskolen, avdeling for lærerutdanning

RAMMEPLANEN: Natur, miljø og teknologi

Mål for dagen: 
Skape nysgjerrighet ved å eksperimentere ute i nærmiljøet og gi erfaring med å bruke teknologi.

Du trenger: 
Sølevann, noen kaffefilter, filterholder, skjeer og fire syltetøyglass

Prosess:
Barna er i sentrum, de voksne støtter barnas observasjoner og sammen lytter vi til interessante og 
finurlige synspunkter som kommer frem i undringssamtalen. Personalet legger til rette for at barna 
får bruke sansene aktivt, er medvirkende og reflekterer sammen underveis.  

Gjennomføring: 
• Barna finner litt jord ute. La de undersøke og lukte på den og be dem beskrive hva de sanser.     
   Finner de noe spennende i jorda? Hva er jord?

• Deretter tar dere fram et syltetøyglass og fyller det halvfullt med rent vann, f.eks. fra en rennende   
   bekk. Det er fint dersom barna kan lukte på vannet og beskrive det blanke vannet i glasset. Ha  
   jorda i et annet glass, og sett glassene med jord og vann ved siden av hverandre. Hva er forskjellen? 
   Spør barna hva de tror vil skje når dere overfører jorda til vannglasset. 

• Barna bruker plastskjeene til å overføre jorda og til å røre med (rør godt). Observer nøye og samtal  
   med barna om hva som skjer.

• Putt kaffefilteret oppi filterholderen og la den stå over et tomt glass. Du kan deretter demonstrere 
   hvordan rent vann (mer blankt vann fra bekken) renner gjennom filteret og ned i glasset.

• Sammenlign det rene vannet før og etter det har gått gjennom filteret. Observeres noen
   forandring? Spør så barna hva de tror vil skje når sølevann helles oppi filteret?

• Ikke tøm alt sølevann oppi filteret. Barna kan helle. Følg nøye med. Dette er fascinerende! Sett 
   glassene med resten av ufiltrert sølevann og filtrert sølevann ved siden av hverandre. Spennende!    
   Hva ble resultatet? Hvorfor?

Les mer på www.forskerfro.no

Hva er sølevann? I dette eksperimentet skal personalet skape 
nysgjerrighet og undre seg sammen med barna. 

FINN JORD. 
La barna 
undersøke og 
lukte på jorda 
de samler inn 
til dette 
eksperimentet. 
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Chapati er et indisk brød som det spises mye av i Asia, men også 
i variasjoner i andre verdensdeler. Det kan stekes på bålet og er et 
godt og enkelt alternativ til pinnebrødet. 
Dette trenger du per person:
• 1 dl hvetemel blandet med noe sammalt mel.
• 0,5 dl vann, håndvarmt.
• Litt salt.
• La barna hjelpe til med å måle opp og lage deigen i barnehagen i forkant, eller ta med alle 
   ingrediensene og en stor bolle og lag deigen på tur. Pass på at man ikke tar for mye vann.

Fremgangsmåte:
1. Kna deigen godt. 
2. Del deigen i emner og kjevle ut til lompestørrelse. Pass på at det ikke er for mye mel på chapatien 
når du skal steke.
3. Stek chapatien på ganske sterk varme på tørr bålpanne, stekepanne eller lignende over bålet. 
Når den begynner å blære seg snur du den og klemmer lufta ut med en stekespade. Når du slipper, 
begynner den å blåse seg opp igjen. Snu og gjør det samme et par ganger til. Det går fort, men pass på 
at den blir nok stekt slik at den ikke smaker rå deig.
4. Legg de ferdige chapatiene utover, gjerne på rist.

Bruk Chapati på samme måte som lompe eller som brødvariant med ulike typer pålegg og grønnsaker 
som rulles inn i brødet. Med det får barna et fullverdig måltid med god ernæring.

Les mer på www.turmat.no

Rammeplanen 
om mat og måltid
• Måltider og matlaging i
barnehagen skal gi barna et 
grunnlag for å utvikle matglede 
og sunne helsevaner. 

• Gjennom medvirkning i
mat- og måltidsaktiviteter skal 
barna motiveres til å spise 
sunn mat og få grunnleggende 
forståelse for hvordan sunn    
mat kan bidra til god helse. 

Chapati
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Bildefortelling
RAMMEPLANEN: Nærmiljø og samfunn, Natur, miljø og teknologi og Digital praksis

Mål for dagen: 
Legg til rette for at barn får utforske, leke og skape noe gjennom digitale uttrykksformer med naturen 
som arena. 

Du trenger: 
Mobiltelefon med kamera, fotoapparat eller nettbrett. 
Tips! Du kan laste ned ulike bilderedigeringsprogram for å behandle bildene i ettertid. 

Prosess: 
Barna får innføring i bruk av kameraet og motiveres til å ta bilde av det de selv er nysgjerrige på. 

Gjennomføring: 
• Barna får tilgang til kamera enten fra mobil, eller eget fotoapparat. 
• Barna fotograferer gjennom hele dagen når de er på tur. 
• De voksne bør være iakttagende, stille åpne og undrende spørsmål. De voksne bør være 
   tilbakeholden, og ikke påvirke hva barna tar bilde av.  
• Deretter går gruppen tilbake til barnehagen hvor barna laster ned bildene fra turen.
• Barna forteller og lager tekst til bildene. 

En bildefortelling kan lages på mange forskjellige måter. For eksempel kan dere skrive ut bildene og 
legge til tekst. Barna kan også tegne noe av det de har tatt bilder av.

Om bildene heftes sammen, har dere plutselig en egen bildebok om noe i barnehagens eget 
nærmiljø!

Les mer på www.iktsenteret.no

Ta med barna på fotojakt i nærmiljøet!

Foto: Fotograf Morten Ovesen
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Naru er en nydelig snacks fra Bangladesh, enkel å lage er den også. 
Naru smaker ekstra godt sammen med frisk frukt. Plukk bær 
og frukt dersom det er muligheter for det på turen, eller ta med 
oppskåret frukt og server til.
Du trenger:
• 1 pose kokosblanding (knust kokos)
• 1 kopp sukker
• 1 kopp vann
• Litt hvetemel
• 1 ts kanel

Framgangsmåte:
1. Ha sukker og vann i en stekepanne og brun det på bålet til det 
     blir karamellisert. 
2. Ha i kanel og kardemomme. 
3. Miks inn en pose kokosblanding, og rør hele tiden. 
4. Strø litt hvetemel over slik at det tykner. 
5. Rull ut kuler mens det er så varmt som mulig. Vær forsiktig og 
     sørg for at massen ikke er for varm før kulene rulles.
6. Avkjøl før spising.

Denne retten inneholder sukker, noe en skal være måteholden til. 
For at dette skal bli en del av et fullverdig måltid kan en gjerne 
grille fiskekaker og ha på brødskive, og spise Naru som dessert. 

Les mer på www.turmat.no

Naru

Slik lager du bål
• Det finnes mange forskjellige 
måter å lage bål på. Et «Pago-
debål»er  fint til turbruk. Start 
med å legge to store vedkub-
ber parallelt med noe avstand 
mellom. Legg så to nye på tvers. 
Bygg et lite pyramidebål i 
midten, og fortsett med å legge 
to og to kubber hver sin vei 
oppover i et par lag. Pagodebålet 
brenner raskt og kraftig og gir 
god varme, og egner seg derfor 
godt til matlaging – enten rett 
på glørne, eller man kan sette en 
stor trefoting over og henge en 
gryte på den.
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RAMMEPLANEN: Kropp, bevegelse, mat og helse

Du trenger:
Elementer i barnehagens nærområde som muliggjør spenningsfylt lek; knauser, steinrøys, 
skråning, trær, veltede trær, bekk, osv.

Prosess:
Hvilke elementer i vårt nærområde er utfordrende og muliggjør spenningsfylt lek? Hvordan 
møter vi voksne de ulike elementene i naturen? Og hvordan lar vi barna få møte elementene? 
Får hvert enkelt barn oppleve mestring ved å ta egne beslutninger og ved å få prøve selv?

Gjennomføring:
Dra på tur i nærområdet hvor dere finner elementer som nevnt over. La barna få utforske ulike 
elementer ved å ta egne beslutninger og prøve selv. Barna kan klatre i trær, i fjell eller i skrå-
ninger. Barna kan balansere på ulikt underlag og i ulike høyder. Dette gir barna erfaringer og 
de lærer å sette egne grenser. Hva tør de og hva blir for skummelt? De voksen må være tilst-
ede, støtte og oppmuntre.

• Skråning: Fest et tau på toppen, og klatre etter tauet. Skråningens lengde og bratthet må 
tilpasses barnegruppen. Bruk et forholdsvis tykt tau (2 - 3 cm i diameter) som er godt å holde 
i, vurder om barna må ha hjelm. 

   • Bekk: Kryss bekken på ulike måter, for eksempel ved hjelp av 
   en stav. (Gode tresorter er selje, osp og rogn). Staven bør være beinest  
   mulig. Barna bruker staven litt som en stavhopper. Staven plasseres  
   ca. midt i bekken under hoppet. Har bekken liten vannføring, kan  
   barna vade over på egenhånd. Runde, glatte steiner kan sette balansen  
   på prøve, det er derfor god trening og kanskje litt spennende om en  
   kommer tørrskodd over uten å falle. Barna kan bruke sjøstøvler, gå  
   barfot eller med sokker på beina.

   Les mer på www.mhfa.no

Dra på tur i nærområdet. Finn områder som er 
utfordrende og muliggjør spenninsfylt lek.

BALANSE.La barna 
balansere på ulikt 
underlag og i ulike 
høyder.              

Foto: Fotograf 
Morten Ovesen

Rammeplanen om 
naturen som læringsarena
• Barnehagen skal være en arena for 
daglig fysisk aktivitet og fremme 
barnas bevegelsesglede og motoriske 
utvikling
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Hva med å erstatte brødskiven med fylt Quesedilla på tur?
Quesedilla er tortillalefser fylt med ost som grilles. Og som tacoen kommer Quesedilla fra Mexico. Her 
er det kun fantasien som setter begrensningen. La barna få velge nye og spennende smaker selv. 

Her kan barna være med på å raspe ost, dele skinke eller fiskekaker. De kan dele opp grønnsaker og 
legge alt i ulike skåler. Hvert barn kan da fylle sin egen Quesedilla, og om dere ønsker å varme den 
etterpå, kan den legges i folie på bålet. 

Eksempler på innhold:
• En pakke fullkorn tortillalefser (beregn én lefse per barn).
• Revet jarlsbergost
• En pakke krydret kalkunskinke eller fiskekaker i terninger
• To modne avokadoer
• En lime
• Et hvitløksfedd
• Et par klyper fersk koriander
• To vårløk i skiver
• Paprika, gulrøtter, løk og agurk
• Smør til steking

Les mer på www.turmat.no

Quesedilla

Rammeplanen om 
mat og måltid
• Barnehagen skal legge til 
rette for at måltider og mat-
laging bidrar til måltidsglede, 
deltakelse, samtaler og felless-
kapsfølelse hos barna 
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Sjøuhyret i fjæra og 
trollet i skogen

RAMMEPLANEN: Bærekraftig utvikling, Kunst, kultur og kreativitet 

Mål for dagen: 
Gjennom kreative uttrykksformer og metoder kan barna få kjennskap til naturen og bærekraftig 
utvikling. Utvikle respekt, tenke kritisk og handle etisk i møte med elementer som dere ser ikke 
skal være i naturen.  

Du trenger: 
Lim, tau, saks, papp og engangshansker

Prosess: 
Barna får en innledende samtale om faktakunnskap rundt forsøpling og problemene den skaper for 
dyreliv og mennesker. Personalet er aktiv og stiller spørsmål: Hva hører til i fjæra eller i skogen og 
hva hører ikke til? Det er viktig å få tak i barnas egne opplevelser med forsøpling og deres refleksjon 
og spørsmål. Hva skjer med naturen når søppel og plast kastes? Hva skjer om dyrene spiser plast?

Gjennomføring: 
• Gå i fjæra eller i nærmarka. Er det elementer som ikke hører til i naturen?
• De voksne må være oppmerksomme på om det er farlig avfall i området og kaste dette i en egen   
   sekk. Annet avfall legges i en samlet dunge. 
• Deretter forsker dere sammen, se hva som er kastet og hvor dette hører til?
• Reflekter over hva som skjer med plast når det kommer i havet eller i skogen, at det smuldrer 
   opp i bittesmå biter. 
• Dramatiseres ved hjelp av isopor og en ru stein og leke at bølger slår isoporen mot steinen slik at  
   små biter løsner. Man kan også lage en pappfisk, som barna kan fôre med små plastperler som   
   «mat» og som setter seg fast i magen til fisken. Hva skjer når dette ikke kommer ut av magen?
• Lag et sjøuhyre eller et troll ut i fra det vi finner av søppel. Dere kan lage en figur eller en historie 
   av dette avfallet vi finner. 
• Til slutt; samle alt avfall i en sekk – sorter avfallet og kast når dere kommer tilbake i barnehagen.

Les mer på www.kunstkultursenteret.no

Lær barna om forsøpling i naturen.

HVOR HØRER 
DETTE HJEMME? 

La barna gjøre 
vurderinger om ting 

de finner hører til i 
naturen eller ikke.           

Foto: Fotograf 
Morten Ovesen
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Kokosmelk i maten er fremmed for noen, men barna har en 
tendens til å like smaken godt.
Dette trenger du til åtte barn:
• En stor søtpotet, eller to små
• En boks kokosmelk
• 8 dl vann
• En pakke baconterninger eller skinkebiter
• En buljongterning
• En bit fersk koriander (ca. én cm)
• En kvart fersk chili (dette blir passe sterkt for barn)
• Fersk koriander

Slik gjør du:
Før du drar på tur, kan du sammen med barna skrelle søtpoteten og skjærer den i biter. Kok 
den opp i vannet og tilsett fersk koriander, chili og buljong. La det koke til 
grønnsakene er møre. Hell blandingen over i en blender eller mos med stavmikser.
Hell den tykke suppeblandingen over på en helt tett boks, flaske eller lignende og putt i 
sekken. Vel framme der dere ønsker å raste, heller du blandingen i en kjele og varmer opp 
under opprøring.
Tilsett kokosmelk og la suppen koke noen minutter. I en panne steker du bacon gylden. . 
Ta med litt gulrøtter, cherrytomat og brokkoli. Server suppen rykende varm med bacon og 
fersk koriander og grove rundstykker eller brød. Dette er sunn og god mat!

Les mer på www.turmat.no

Søtpotetsuppe 
med kokosmelk
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Avsender:  
Nasjonalt kunnskapssenter 
for barnehager
Prinsens gate 91
8003 Bodø

Denne brosjyren er laget av 

Nasjonalt kunnskapssenter 
for barnehager 

i samarbeid med

 

Bidragsytere:
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen

www.matematikksenteret.no
 

Senter for IKT i utdanningen
www.iktsenteret.no

 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen

www.kunstkultursenteret.no
 

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
www.mhfa.no

 
Naturfagsenteret

www.forskerfrø.no
 

Turmat fra hele verden
www.turmat.no

sssss


