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7. trinn 

Kroppsøving 
 LÆREPLAN  AKTIVITET PÅ LEIRSKOLEN  FORKLARING/KOMMENTAR 

 "Gjennom bevegelsesaktivitet 
 og naturferdsel sammen med 
 andre fremmer kroppsøving 
 samarbeid, forståelse og 
 respekt for hverandre." 

 Kanopadling 
 Orientering 
 Klatring 
 Skitur 
 Alpint 
 Bålaktiviteter 
 Samhandlingsløype 
 Fjelltur 
 

 Ute og friluftsaktiviteter er  
 hovedfokus på leirskolen.  
 Frilluftsaktivitetene er tilpasset 
 årstid og vær. 

 "Elevene skal løse utfordringer 

 og oppgaver i et 

 læringsfellesskap og kunne 

 reflektere over samspill, 

 samhandling og likeverd. I 

 mange bevegelsesaktiviteter er  

 deltakelse, medvirkning og 

 samarbeid nødvendig for å 

 fremme læring hos seg selv og 

 andre. Det innebærer å 

 anerkjenne ulikskap og 

 inkludere alle, uavhengig av 

 forutsetninger." 

 Samhandlingsløype 
 Kanopadling 
 Orientering 
 Klatring 
 Skitur  
 Fjelltur 
 Bålaktiviteter 

 Samhandlingsløyen på  
 leirskolen er spesielt godt 
 tilrettelagt for å utvikle 
 samhandling, hvor alle kan 
 jobbet ut i fra sine 
 forutsetninger i samarbeid 
 med andre. Refleksjon rundt 
 dette er en del av konseptet. 
 
 Elevene blir også delt i  
 samarbeidsgrupper, når de skal  
 ha orientering, skal på skitur 
 eller på fjelltur.  

 "Bruke kart, digitale verktøy og  

 tegn i naturen til å orientere 

 seg i natur og nærmiljø." 

 Aktivitetsøkt med kart og  
 kompass og GPS 
 Fjelltur 
 

 En av aktivitetene går spesifikt  
 på kart og kompass og som  
 eleven også får prøvd seg i på 
 fjelltur. 
 Det undervises også i natur og 
 miljø. 

 "Elevene skal bruke 
 nærområdet og utforske 
 naturen gjennom varierte 
 uteaktiviteter under vekslende 
 årstider. Naturopplevinger og 
 trygg og bærekraftig ferdsel er 
 sentralt. I kroppsøving skal 
 elevene få oppleve ulike 
 kulturer innenfor friluftsliv, (…)" 

 Ski og skiaktiviteter 
 Hundeslede 
 Orientering 
 Klatring 
 Kanopadling 
 Bålaktiviteter 
 Fjelltur 
 Sikkerhet på is 
 Sikkerhet på turer 

 I løpet av dagene på leirskole, 
 vil elevene få prøve noen 
 uteaktiviteter med en variasjon 
 av friluftsliv, sommer eller 
 vinter. Under oppholdet får de  
 undervisning i trygg og sporfri 
 ferdsel og får prøve forskjellige 
 former for friluftsliv i praksis. 
 Vi hører også om og ser spor 
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  Lokalhistorie ute i naturen  etter kulturer helt tilbake til 
 steinalderen. 

 "Uteaktivitet og naturferdsel  

 gir grunnlag for naturglede, 

 respekt for naturen og 

 miljøbevissthet." 

 Skileik, skiturer, alpint 
 Hundeslede 
 Fjelltur med undervisning 
 Uteaktiviteter 
 Metrologi  
 Undervisning i sikkerhet, 
 sommer og vinter. 
 
 

 Leirskolen legger vekt på 
 uteaktiviteter, hvor eleven får 
 prøve forskjellige aktiviteter. 
 Målet er at hver enkelt får 
 prøve noe nytt og finne minst 
 en uteaktivitet de liker. 
 I undervisningen legger  
 leirskolen vekt på å undervise  
 og bevisstgjøre elevene om det 
 vi ser rundt oss og hva som skal 
 til for at naturen skal trives. 
 Naturglede, respekt og 
 miljøbevissthet blir en naturlig 
 konsekvens, når man lærer 
 naturen å kjenne og blir glad i 
 drive med aktiviteter ute i 
 naturen. 

 "Faget skal også utfordre  
 motet deres til å tøye eigne 
 grenser. Leik, friluftsliv, dans, 
 svømming, idrettsaktiviteter og 
 andre bevegelsesaktiviteter er 
 en del av den felles danningen 
 og identitetsskapingen i 
 samfunnet." 

 Kanopadling 
 Fjellklatring 
 Fjelltur 
 Samhandlingsløypen 
 Fremføring 

 Elevene får prøve nye  
 aktiviteter, de ikke har prøvd 
 før. Å sette seg i en kano, å 
 klatre høyt opp i et tre, å legge 
 seg ut for en bergvegg, å stå 
 foran og formidle for de andre, 
 er noen av utfordringen 
 elevene vil oppleve på 
 leirskolen. 
 Dette vil være med på å skape 
 danning og felles identitet. 

 "Gjennomføre 

 aktiviteter ut fra eigne 

 interesser og forutsetninger i 

 dans, friluftsliv, 

 idrettsaktiviteter og andre 

 bevegelsesaktiviteter." 

 Kanopadling 
 Fjellklatring 
 Fjelltur 
 Samhandlingsløypen 
 Fremføring  

 Elevene får innføring i 
 aktiviteter og friluftsliv. 
 Igjennom aktivitetene vil de 
 finne noen som interesserer 
 dem. 
 I fremføringer vil de kunne vise  
 frem noe som de interesserer 
 seg for av dans og bevegelser. 

 "Gjøre rede for  

 allemannsretten under ferdsel 

 og opphold i naturen." 

 Fjelltur  Elevene blir undervist i 
 allemannsretten når vi er ute 
 på tur med leirskolen. Når de 
 får undervisningen mens vi er 
 ute på tur og blir vis konkret 
 hva vi snakker om, så ser de 
 samtidig det vi underviser om. 
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  Eleven skal kunne «vurdere 

 sikkerhet i uteaktivitet og 

 naturferdsel …» 

 Kanopadling 
 Klatring 
 Skitur 
 Alpint 
 Bålfyring 
 Samhandlingsløype 
 Orientering 

 Elevene blir undervist i  
 sikkerhet i ferdsel i naturen 
 sommer og vinter.  
 Før hver aktivitet får elevene 
 grundig 
 undervisning/instruksjon i 
 sikkerhet, bruk og 
 gjennomføring av aktivitet. 

 Eleven skal "bruke nærmiljøet 

 og utforske lokale kulturer for 

 friluftsliv" 

 Bålaktiviteter 
 Orientering 
 Fjelltur 
 Kanopadling 
 Klatring 
 Skitur 
 

 Aktivitetene gir elevene 
 grunnlag for å utforske lokale 
 aktiviteter der hvor de bor. 

NATURFAG 

 LÆREPLAN  AKTIVITET PÅ LEIRSKOLEN  FORKLARING/KOMMENTAR 

 "Naturfag er et sentralt fag for 
 å beskrive og forstå hvordan 
 vår fysiske verden er bygget 
 opp. Faget skal bidra til at 
 elevene får naturopplevelser og 
 et faglig grunnlag for å 
 verne om naturressurser, 
 bevare biologisk mangfold og 
 bidra til en bærekraftig 
 utvikling. Naturfag skal også 
 bidra til at elevene utvikler  
 kompetanse til å ivareta egen 
 og andres helse." 
 

 Undervisning på fjelltur 
 Friluftsliv 
 

 Leirskoleoppholdet vil gi 
 elevene naturopplevelser og 
 undervisning i naturvern. Det 
 vil medvirke og bidra til at de 
 får et faglig grunnlag. 
 Aktivitetene vil være med i 
 bidraget til å gi elvene 
 kompetanse og innsikt i 
 aktiviteter, de kan senere kan 
 bruke til å ta vare på egen og 
 andres helse.  

 "Naturen har en egenverdi som 
 er uavhengig av menneskers 
 bruk og påvirkning, og 
 naturfaglig kunnskap kan bidra 
 til at den forvaltes på en 
 forsvarlig måte." 

 Undervisning på fjelltur 
 Meteorologi  

 Elevene blir undervist i og om 
 noe av dette der hvor vi går.  
 Faglig kunnskap sammen med 
 gleden av å være i naturen, 
 bidrar til at elevene også vil  
 forvalte den på en forsvarlig 
 måte. 
 Kunnskap om meteorologi vil 
 være medvirkende til dette. 
 

 "Elevene skal gjennom 
 naturfaget øke sin forståelse av 
 naturen og miljøet. (…)  
 Kunnskap om jorda som system 

 Undervisning på fjelltur 
 Meteorologi  

 Undervisningen på tur og om 
 meteorologi vil bidra til 
 forståelsen av naturen.  
 Det vil igjen være med på å 
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  og hvordan menneskene 
 påvirker dette systemet, skal gi 
 elevene grunnlag til å ta 
 bærekraftige valg." 
 

 danne grunnlag for at elevene 
 kan ta bærekraftige valg. 

SAMFUNNSFAG 

 LÆREPLAN  AKTIVITET PÅ LEIRSKOLEN  FORKLARING/KOMMENTAR 

 "Utforske hvordan menneskene  
 i fortiden livnærte seg (…) 
 hvordan sentrale endringer i 
 livsgrunnlag har påvirket og 
  påvirker demografi, levekår og 
  bosettingsmønster." 
 

 Utstillingen "Langsomt ble 
 landet vårt eget" og 
 "Bondesamfunnet" på 
  Maihaugen. 

 Vi ser og hører om hvordan 
 menneskene bodde og 
 livnærte seg og hvordan det 
 har forandret seg gjennom  
 historien – mens vi går i 
 historien. 

  "Elevene skal bli bevisste på 
  hvordan vi er historieskapte, 
  men også historieskapende. 
  Faget skal bidra til  
 identitetsutvikling til den 
 enkelte og forståelsen av de 
 forskjellige fellesskapene vi 
 mennesker inngår i." 

 Utstillingen "Langsomt ble 
 landet vårt eget" og 
 "Bondesamfunnet"på 
 Maihaugen. 
 Kultur og historiekveld. 

 På Maihaugen leder vi elevene    
 gjennom viktige epoker i 
 Norges historie frem til våre 
 dager. Her får de en innsikt i 
 sin egen historie og en 
 bevisstgjøring om at de vil 
 være medvirkende og vitne til 
 skapelsen av vår videre 
 historien. 

GEOGRAFI 

 LÆREPLAN  AKTIVITET PÅ LEIRSKOLEN  FORKLARING/KOMMENTAR 

 "Geografi er et sentralt fag for 
 å forstå samspillet mellom 
 natur og mennesket. Faget skal 
 bidra til at elevene ser 
 sammenhenger mellom 
 ressursbruk, natur, miljø og 
 samfunn, og hvilke 
 konsekvenser naturskapte 
 endringer har for menneskene. 
 I geografi skal elevene utforske 
 og observere geografiske 
 forhold og lære faget ved å 
 reflektere over lokale og 
 globale problemstillinger. 
 Faget skal bidra til at elevene 
 utvikler miljøbevissthet og tar 
 ansvarlige valg nå og i 
 framtiden." 

 Fjelltur med undervisning. 
 
 

 Vi lærer mer  
 om naturen når vi er i den 
 og har elementene rundt 
 oss. Denne formen for 
 læring har større 
 påvirkningskraft enn 
 teoretisk undervisning.  
 
 På fjellturen ser vi på historiske 
 spor etter oss mennesker og 
 hvilke konsekvenser det har 
 hatt (synlig og usynlig). 
 Elever som ser det de hører  
 om, har et tydeligere grunnlag 
 for å utvikle mer 
 miljøbevissthet. Vi mener at 
 elver som bli glade i naturen vil 
 ta vare på den. 
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  "I geografifaget handler det 
 tverrfaglige temaet  
 bærekraftig utvikling om at 
 elevene skal utvikle kunnskap 
 om årsaker til og konsekvenser 
 av klimaendringer og fordeling 
 og bruk av ressurser nå og i 
 framtiden. Elevene skal lære  
 om hvilke konsekvenser 
 endringer i lokaliseringen av 
 næringsliv, arealbruk, (…)" 
 

 Fjelltur med undervisning.  På fjellturen får elevene  
 undervisning om 
 hvordan det vi ser og ikke ser i  
 naturen samhandler, henger 
 sammen og er avhengig av 
 hverandre. All 
 inngripen fra oss mennesker 
 påvirker økologien i naturen og 
 det får konsekvenser for både 
 livet i nature og oss  
 mennesker. 

HISTORIE 

 LÆREPLAN  AKTIVITET PÅ LEIRSKOLEN  FORKLARING/KOMMENTAR 

 "Gjennom faget skal elevene  
 utvikle innsikt i sentrale 
 historiske hendelser og 
 sammenhenger og menneskers 
 handlingsrom i fortiden. Faget 
 skal videre bidra til at elevene 
 blir aktive medborgere som 
kan 
 orientere seg, ta stilling og se 
 nåtidige utfordringer i en 
 historisk sammenheng." 

 Utstillingen «Langsomt ble 
 landet vårt eget» og  
 «Bondesamfunnet» på  
 Maihaugen. 
 Lokalhistorie. 
 Birkebeinerne. 
 

 Her får eleven en god innsikt i 
 sentrale historiske hendelser i 
 Norges historie. Vi går 
gjennom 
 historien i tidsriktig linje og får 
 undervisning i viktige 
 begivenheter og epoker i 
 Norges historie.  
 Vi hører og ser hvordan det var 
 å lev i landet vårt opp gjennom 
 tidene. 

 

 

 

 

 

 

 


