
 

 

 

Skogen 

Mål Elevene er aktive i tilrettelagt aktivitetsområde i 

skogen. De bruker grunnleggende bevegelser i 

løp, hopp og kast, og utfordrer hele 

sanseapparatet og koordinasjonen 

Målgruppe Fra 6 år 

Utstyr Kongler, steiner og pinner 
 

Gjennomføring 

 

 

Finn et egnet område i nærheten av skolen. 
Kanskje du kan bruke klassens ute-
/turområde? Lag en hinderløype. Elevene 
kan selv være med på å bestemme løypa 
og øvelser som skal brukes 

  
Forslag til øvelser: 

-         - Løpe i nedforbakke 

-         - Løpe i oppoverbakke 

-         - Hekkeløp over tuer eller monterte 
kvister                                       

-        -  Hoppe over steiner/tuer 
-        -  Svinge seg/hoppe over bekk ved hjelp av 

en stokk 

-         - Hoppe fra stein til stein 

-         - Spensthopp: ”Hvem kan ta på den 
høyeste greina?” 

-         - Færrest mulig hopp på en bestemt 
distanse  

-         - Kaste spyd med pinne 

-         - Kaste på blink med spydet 
-          -Treffe med en kongle på et tre 

-         - Støte kule med en stein 

-         - Kaste stein over vannet 
-         - Kaste store steiner med begge hender 
-        -  Kaste steiner over spesielle greiner/trær 

  
Å løpe i hinderløypa kan være aktivitet for 
hele timen, men ønsker en variasjon kan en 

dele timen opp: 
 

Oppvarming Oppvarming: 
Elevene løper/utforsker løypa  
 



 

 

Hoveddel  Stasjonstrening 
 

Del klassen i seks grupper, og velg ut 
tilsvarende antall aktiviteter. Hver gruppe 
jobber med sin aktivitet i 3-4 minutter før 
de beveger seg til neste stasjon på 
lærerens kommando.  

  
-          Løpe hekk over pinner 
-          Kaste pinne(spyd) for å 

treffe en blink 

-          Færrest hopp opp en bakke 

-          Kaste spyd mot et felles 
mål. Hvem bruker færrest 
kast 

-          Løpe/hoppe fra stein til 
stein 

-          Hoppe høyt for å ta på ei 
spesiell grein 

 

Avslutning  Avslutning: 
Behold gruppene fra hoveddelen. Elevene 
bytter på å lede sin gruppe. Gruppelederen 
bestemmer hvor i området de skal gå/løpe 
 

  

 

 


