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Elever fra fjerdeklasse ved 

Lundamo skole og barnehage 

skuer utover bygda si fra 

Litjstein.  

 

 

 

 

Onsdag 15. oktober var halve skoledagen for 17 elever ved 4. trinn satt av til uteskole. 

Kontaktlærer Anbjørg Doorman hadde valgt å benytte tilbudet om Naturens kretsløp 

kombinert med Natursti fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. Marte Aursand og Signy R. 

Overbye fra prosjektet hadde en orientering inne om bakgrunnen for prosjektet og om 

Allemannsretten. Her ble det orientert om bakgrunnen for prosjektet og om Allemannsretten. 

Elevene ble gjort oppmerksom på at de kunne få spørsmål om det som ble sagt i Naturstien 

senere på dagen, og de fulgte derfor ekstra godt med.  

 

Naturfag utendørs 

Deretter var det på med uteklær og støvler for å starte turen opp mot Litjstein, den bratte åsen 

bak Lundamo sentrum. Halvveis oppi åsen er det laget bord og benker som skolen benytter 

hyppig, og elevene visste godt hvor turen skulle gå. Men denne gangen ble det mange stopp 

underveis for å høre på Marte Aursand, som fortalte om ulike treslag, blomster og mosetyper.  

For hver stopp var det nye arter å bli kjent med! Gråor, alm, rogn, selje, gran, bjørk og til og 

med hassel. Overraskende mange av elevene husket en del av den tidligere undervisningen 

om fotosyntesen, men syntes likevel det var greit med en repetisjon ute i det fri der det hele 

forgår rundt oss.    

 

 

 

 

 

 

Marte Aursand fra prosjekt Klima, miljø og 

livsstil viser fram høstgult blad fra ospa 

oppe på Litjstein.  

 

 

 

 



Naturens kretsløp 

Marte spurte elevene om hva de trodde var årsaken til at alle bladene på trærne blir gule og 

oransje om høsten – bortsett fra or – som feller grønne blader? Det var det ingen som kunne gi 

et godt svar på. Marte forklarte da at trærne forbereder seg på vinteren ved å trekke næringen 

fra bladene ned i rota, og at klorofyllet som gir bladet den grønne fargen da forsvinner. Når 

dette ikke skjer med or, så er det fordi den er utstyrt med rotknoller som inneholder såkalte 

nitrifikasjonsbakterier – og de greier å omdanne nitrogen i lufta til nitrogenholdig næring for 

treet. Derfor trenger den ikke å hente næringen fra bladene sine. Nitrifikasjonsbakterier var et 

utrolig vanskelig ord som ingen hadde hørt om, men som det var artig å forsøke å si!  

 

Naturens produsenter, konsumenter og nedbrytere 

 

Tema for dagens uteskole var naturens 

produsenter, konsumenter og nedbrytere. 

Elevene forsto etter hvert at nedbrytere som 

sopp, lav, tjuke og mark er helt avgjørende 

for naturens kretsløp. Uten dem kan ikke 

råtne trær og blader omdannes til jord og gi 

næring til nye vekster og nytt liv. I tillegg 

ville det blitt overfylt på jorda dersom 

ingenting var blitt brutt ned. En av elevene 

fant en grein som det grodde sopp på, og 

uttalte følgende: - Her har jeg hele skogen i 

mine hender! En annen elev sa: - Hva med 

skogsmaskinene? Er ikke de også 

nedbrytere? Svaret fra en annen elev kom 

raskt: - Jo, de bryter ned, men samtidig 

ødelegger de veldig mye som det tar naturen 

bruker lang tid på å reparere! 

 
Ospa på Litjstein hadde felt alle bladene. Det ga en 

fin anledning til å fortelle om markens og 

mikroorganismenes viktige jobb med å omdanne 

bladene til ny jord.  

 

 

 

Skog til nytte for mennesker og dyr 

På bildet til venstre lærer elevene hvordan de kan finne 

ut granas alder ved å telle antall kvistkranser. De lærte 

også at en voksen gran kan bestå av over 1000 liter 

trefiber, og er et av Norges viktigste treslag fordi det er 

veldig mye av den, og kan benyttes både til 

bygningsmateriale, til ved og til og med til 

vaniljearoma! At ulike treslag har ulik brennverdi 

avhengig av hvor tett veden er, fikk de også med seg. 

Oppe på Litjstein vokste det trær av ulike slag, og 

elevene fikk også se at noen hadde forsynt seg av 

knoppene på mange av ung-trærne, spesielt rogna og 

ospa. Hvem kunne ha vært der? Marte kunne fortelle at 

elgen liker knopper og skudd på mange slags løvtrær, 



og at dette nok var et yndet spiskammer for elgen. Da vi kom fram på til en lysning i skogen 

så vi at gresset var flatklemt, og at elgen nok hadde ligget der på morgenkvisten!  

 

Naturens spiskammer 

Skogens nytteverdi for elgen ble etter hvert opplagt, men i tillegg lærte elevene at mye av det 

som finnes i skogen også kan spises av oss mennesker. I løpet av den tiden vi var ute i skogen 

hadde de lært at rognebær, heggebær, gauksyre, mjødurt, hasselnøtter og geiterams er spiselig. 

Noen var også kjent med ulike typer sopp som kunne spises, men at det er viktig å kunne de 

ulike sortene veldig godt ettersom noen er giftige.  

 

Natursti  

Før elevene avsluttet uteskolen på Litjstein ble de delt inn i grupper utstyrt med svarkort og 

blyant. Det var duket for natursti med til sammen 15 poster. Spørsmålene på postene handlet 

om alt de hadde hørt om tidligere på dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturstien gir læring i naturfag, 

lesing og ikke minst i evnen til å 

samarbeide i grupper.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarene på naturstien viste at de 

fleste hadde fått med seg mye 

kunnskap i løpet av den korte turen i 

skogen.  

 

Utedagen for 4. trinn ble dermed fylt 

med undring og kunnskap i tillegg til 

naturopplevelser og en god porsjon 

fysisk aktivitet.  

 

 
(02.11.14) 

 

Tekst og foto: Signy R. Overbye 


