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1. Hvordan bruke turhåndboken?

-Turhåndboken er et verktøy du skal benytte deg av både før tur, på 
tur og etter tur. Turhåndboken inneholder alle oppleggene du skal 
gjennomføre i forbindelse med turen. Oppleggene er vist på forsiden 
som “bobler”, og beskrevet på lysbilder og lenker tilknyttet lysbildet.

Hvordan navigere i turhåndboken?

-Gjennomfør oppleggene i numerisk rekkefølge, fra 1.-20. så langt 
dette lar seg gjøre. Du kan være nødvendig å endre på rekkefølgen 
på noen av de ORANSJE oppleggene da noen av disse er vær- og 
stedsavhengig. Forsøk så godt du klarer å gjennomføre oppleggene i 
numerisk rekkefølge slik de er beskrevet i turhåndboken.

-Etter tur skal du gjennomføre en evaluering ifa. spørreundersøkelse. 
Denne gjennomføres 14/5 før kl. 23:59. Sammen med evalueringen 
skal det leveres dokumentasjon av gjennomføring senest 20/5 kl 
23:59. Dette er detaljert beskrevet under boble 2; «Dokumentasjon».

1. På PC: Start ved å «spille av» presentasjonen, fra 1. lysbilde. 
Dette er viktig for at hyperlinkene i presentasjonen skal fungere. 
På mobil: Åpne pdf. filen, linkene fungere ved å klikke på de.

-På tur bruker du turhåndboken som er verktøy når de 12 ORANSJE 
oppleggene gjennomføres. Du kan velge å ha håndboken lastet ned på 
mobil (som PDF-fil), printe ut lysbildene eller lage egne notater. Er du 
usikker på om du har nettilgang på tur kan det være lurt å laste ned 
ting du trenger på tur, på forhånd. De ulike oppleggene gjennomføres 
på ulike dager, som vist på forsiden.

2. Begynn med å klikke på ikonet;             , da vil en hyperlink
ta deg til lysbildet du nå leser.                            

3. Les opplegget som er beskrevet i hvert lysbildet nøye. Der 
beskrives det hva du skal gjøre på de ulike oppleggene.

4. Når du er ferdig med et lysbilde klikker du deg tilbake til
forsiden ved hjelp av «Hjem»-knappen. Denne knappen ligger
øverst i høyre hjørne på alle lysbildene. 

-Før tur benytter du turhåndboken som en del av forberedelsene.
Du skal sette deg inn i ALLE lysbildene og oppleggene, slik at du er 
godt forberedt og har oversikt over hva som skal gjennomføres. I dette 
arbeidet skal du også besøke alle linkene tilknyttet lysbildene.

-Oppleggene er på forsiden av turhåndboken organisert med fargene 
GRØNN, ORANSJE, og GUL. Dette forklarer hvilke opplegg du skal 
gjennomføre før tur, på tur, og etter tur.

5. Enkelte opplegg krever at leser et dokument, ser en video,
eller hører en lydfil. Dette gjør du ved å følge linkene som er 
beskrevet i det enkelte lysbildet. Ta deg deretter tilbake til 
presentasjonen, og fortsett.

6. Slik det er beskrevet ovenfor jobber du deg gjennom lysbildene, 
fra 1.-20. Trykk nå på “Hjem”-knappen og fortsett med boble 2.



2. DOKUMENTASJON
-Når du er på tur skal du dokumentere det du gjør. 

I noen opplegg er det beskrevet en skriftlig 

oppgave du skal gjennomføre, i andre opplegg skal 

du ta bilde av det du gjør.

-I listen til høyre ser du en oversikt over det du skal 

dokumentere. Denne dokumentasjonen skal 

leveres som et dokument (med bilder og notater) 

senest én uke etter turen er avsluttet. 

Dokumentasjonen leveres senest 20/5 kl. 23:59 på 

Facebookgruppa “3BAFKI 2019” ved å publisere et 

innlegg som inneholder dokumentet.

-I tillegg krever noen av oppleggene at du sender 

inn dokumentasjonen underveis. Dette står 

beskrevet både i listen, og i oppleggene dette 

gjelder.

Opplegg 4 (underveis): Reflekterende tekst , som kommentar på 
Intagram-bilde. Leveres også i etterkant.
Opplegg 5: Bilde av et måltid ute
Opplegg 6: Ferdigpakket tursekk
Opplegg 7: Ingen dokumentasjon nødvendig
Opplegg 8. Et bilde av din leirplass
Opplegg 9: Et bilde av din latrine
Opplegg 10: Bilde av en knute i bruk
Opplegg 11: Et bilde av stjernehimmelen
Opplegg 12 (underveis): Et bilde av et spesielt objekt, samt 
fortellingen. Sendes inn til Selma. Leveres også i etterkant.
Opplegg 13: Et bilde av deg selv inntil et tre
Opplegg 14: Bilde fra Strava av figuren du tegnet i terrenget
Opplegg 15: Ingen dokumentasjon nødvendig
Opplegg 16: Ingen dokumentasjon nødvendig
Opplegg 17: Screenshot av gjennomført quiz
Opplegg 18 (underveis): Send ditt dikt (som bilde/tekst) til Anna. 
Leveres også i etterkant.
Opplegg 19: Bilde av plassen du satt på (utsikt?), og notatene.
Opplegg 20: Ingen dokumentasjon nødvendig. Gjennomføres 14/5, 12:00

Hvis du ØNSKER å sende inn bilder underveis fra gjennomføringen av noen 
av oppleggene som ikke er merket «(underveis)», er dette selvfølgelig lov. 
Da sender du bildene til Instagram-kontoen“alenemensammen”.

Hva skal du dokumentere?



3. Inspirasjon og Informasjon 

Vi er på Instagram! Følg @alenemensammen for daglige 

oppdateringer og inspirasjon. Her vil det også legges ut bilder fra 

gjennomføringen av turen. 

Viktig at dere klikker på symbolet og leser

dokumentet for en mer detaljert beskrivelse: 

https://docs.google.com/document/d/1CeJron6w-yCkj4EuA65X-75xqd9V7ZHQJ5kvoewrG-E/edit?usp=sharing


4. Lokal kulturhistorie

Opplegg finner du ved å klikke på ikonet;

Oppgaver tilknyttet video:
1. Finn et kulturminne eller en plass med historie. Planlegg en tur 

innom denne plassen i løpet av ruten din. 
2. Skriv 1-2 setninger (gjerne mer om ønskelig) om det du besøkte.
3. Reflekter omkring stedet du besøker. Hvorfor er akkurat dette et sted 

av historisk verdi? Skriv kort.

Refleksjonen og notatet om plassen skal leveres som kommentar under 
Instagrambilde Hanna legger ut om sin historiske plass. Dette gjøres innen 
14. mai, men gjør det gjerne mens turen foregår! 

https://www.youtube.com/watch?v=6ncPnl8eAMg


Mat – Naturen som matkilde
Mat er en basisferdighet i friluftsliv. Det er viktig med mat 
da det er en energikilde, men også fordi det kan skape 
trivsel og overskudd på tur.

I dag kommer hoveddelen av mat i Norge fra jordbruk, men 
fra menneskets opprinnelse var jakt og sanking sentralt for å 
skaffe mat. Jeger-og-sanke-samfunn har tradisjonelt sjelden 
ført til overskudd av mat, og ved nomadiske liv har ikke 
samfunnene høstet mer enn nødvendig av naturen. 

Friluftsloven med allemannsretten sikrer at vi kan høste og 
sanke fra naturen i utmark, men med noen unntak. Ville 
blomster, planter, bær, sopp, røtter og ville urter kan alltid 
bli plukket, så lenge det foregår hensynsfullt og med 
nødvendig varsomhet. Unntakene er nøtter og multer, som 
har noen restriksjoner.

Når det blir sanket fra naturen er det viktig at man vet hva 
som blir plukket og ikke plukker mer enn man trenger. Om 
du ikke vet hva en vekst er, la den stå i fred da den kan være 
giftig eller fredet. Om du spiser noe giftig, ta kontakt med 
Giftinformasjon på tlf.: 22 59 13 00

Planlegging av måltider : 
Du må planlegge frokost, lunsj og middag for tre dager. Dette 
bestemmer dere selv hva skal være, men i tillegg skal dere velge 
et av alternativene under:

Alternativ 1 - Naturte
- Ingredienser: 10 dl vann, 5 dl granskudd /bjørkeblader, honning
- Tilbereding: Kok opp vann og tilsett skudd /blader. La det trekke i 
ca 10 min, helst under lokk. Smak til med honning

Alternativ 2 – Suppe 
- Ingredienser: Ca. 200 gram brennesle, 1L buljong, 1-2 ss smør, 2 
ss kveitemjøl, litt salt, melk eller fløte
- Tilbereding: Skyll og forvell neslene noen min. i kokende vann. Ta 
opp neslene og ta vare på vannet. Hakk eller bruk hele nesleblad. 
Smelt smør og lag jevning med mel i panne, spe med neslekraft og 
buljong. Start med litt væske og rør ut jevningen før du slår i 
resten. Tilsett neslene. Smak til med salt og tilsett litt mjølk eller 
fløyte til slutt.

Alternativ 3 - Valgfritt
- Du skal planlegge egen matrett med det som er 

tilgjengelig i naturen i ditt nærområde: blåskjell, 
sjøsnegler, fisk, blomster-vekster, osv.

Mer info

#
https://docs.google.com/document/d/1gmb2BbjmKxVGjxopmlbWR4mvuuFZ0E7OB5gl8EAtjag/edit?usp=sharing


6. Utstyrsliste 

• Bekledning

• Toalettsaker

• Annet utstyr

• Utstyr til mat

• Pakketips

• Tips til brennere

• Klikk på ryggsekken for mer informasjon 

https://docs.google.com/document/d/1oHSgjKyowVR2r3DVGaW5Vc5tZJROMl-NY-BWhnTBnYY/edit


7. HMS

Gå fra turen like hel
➔ På tur kan det oppstå skader enten 

du tror det eller ei
➔ Førstehjelpsutstyret dere tar med 

dere ut på tur kan være 
avgjørende, så husk følgende 
utstyret:
◆ Kniv, sportstape, plaster, 

sårrensemiddel, ispose, 
feber/smertestillende 
tabletter

Sikkerhet for din del

➔ Si hvor du går til noen 
kjente og kjære

➔ Planlegg din tur ut fra 
dekning og lovverk

➔ Last ned Hjelp 113 Alene men sammen

Gå alene eller med noen? 
Tenk over smittevern 
(Helsedirektoratet, 2020).
➔ Ha egen primus
➔ Tenk over latrine
➔ 1 meters avstand
➔ Ikke minst, hygg dere

Les mer

Håper dere er klar for tur! 
Her kan du lese om HMS. I 
tillegg må dere lese et docs 
- link nederst til høyre.

https://docs.google.com/document/d/1S7nCNjOiI06wqm2-wswhpcm24h-RlzpFZrvQ5nEvce4/edit#
https://docs.google.com/document/d/1S7nCNjOiI06wqm2-wswhpcm24h-RlzpFZrvQ5nEvce4/edit#


Sove i naturen
Alternativ Leirplass

❖ Ta i bruk terrasse, balkong, hage etc.
❖ Gjør det komfortabelt!
❖ Bruk tepper, liggeunderlag, puter, 

stearinlys?

La oss se hvordan DU sover ute på 
@Alenemensammen

Bekymret for å sove alene i skogen?
Sov ute, hjemme! 

les mer:

❖ Du skal kunne sette opp leir der du er bevisst på elementene 

vann, vind og underlag i forhold til behov. I tillegg skal du 

bruke naturen til å skape et trivelig leirområde. 

❖ Du velger selv om du vil sove i telt, hengekøye, gapahuk, 

under åpen himmel eller annet, men du må velge område 

og tilpasse etter hvilke behov dette har. 

❖ Oppsett av bolig i forhold til vær og vindretning og tilgang 

på vann. 

❖ Vi er alle på tur alene, men sammen! Bruk omgivelsene til 

din fordel, og legg til rette for fine naturopplevelser. 

8. Leir

https://docs.google.com/document/d/1IXEk0gheATCZ1_i_CvpG2gf5LAaWcm5nqfI4ic93jtw/edit?fbclid=IwAR1-fSh-CF0HM-UyNFzuZB07kavvQERGL_VVoQ9LGsQCH4oyyRS-ywmVuQM#heading=h.73yinqoh0mtx
https://docs.google.com/document/d/1IXEk0gheATCZ1_i_CvpG2gf5LAaWcm5nqfI4ic93jtw/edit?fbclid=IwAR1-fSh-CF0HM-UyNFzuZB07kavvQERGL_VVoQ9LGsQCH4oyyRS-ywmVuQM#heading=h.73yinqoh0mtx


9. LATRINE PÅ TUR

I DETTE OPPLEGGET SKAL DU LAGE EN LATRINE. HER FÅR DU EN 

TRINNVIS OPPSKRIFT PÅ HVORDAN DU KAN LAGE EN LATRINE

Trinn 1
God avstand 
fra leir og sti

Trinn 2
God avstand 

fra vann, 
bekk eller 

elv

Trinn 3
I ly av vind 

og vær

Trinn 11
Rydd latrina 
ved å fylle 
igjen gropa

Trinn 10
Gjør latrina 
innbydende 
og hyggelig

Trinn 6
Grav størrelsen ut 
ifra hvor mange 
som skal bruke 

latrina

Trinn 4
Finn område 

uten tele

Trinn 9
Merk latrina 

godt

Trinn 8
Innred med 

dorull-holder 
og pose til 

papir

Trinn 5
Avskjerm med 
levegg av torv 

eller presenning

Trinn 7
Finn noe 

solid å sitte 
på

Begreper som som «sporlaus og trygg ferdsel», 

«respekt for naturen og miljømedvit» og 

«bærekraftig ferdsel» er sentrale elementer i 

kommende læreplan. Som kommende lærer er 

det sentralt at du har kunnskap om sentrale 

temaer innenfor sporløs ferdsel. Latrine er et 

slikt tema. 

Klikk på symbolet å 

se en trinnvis 

instruksjonsvideo 

om latrinebygging

https://youtu.be/E6dtgiw7z2I


10. Knuter
Klikk på ikonet for å se 
instruksjonsvideo om knuter. 
Dette gjøres før tur.

Last ned app på mobil 

Google Play: “Useful  knots”

AppStore: “Useful knots”

I dette opplegget skal du øve på minimum 
tre av knutene som blir vist i videoen. 

Benytt appen eller videoen som hjelp , eller 
se på et utvalg bilder i dette lysbildet.

Noen av knutene du kan velge mellom er:

Overhand knot

Fast løkke

Dobbelt halvstikk

Ankerfeste

Quick relase knot

Halvstikk

Båtmannsknop

Tautline hitch

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neptuns.usefulknots&hl=no
https://apps.apple.com/us/app/useful-knots-tying-guide/id1328791384
https://youtu.be/fVzwhzi8sVM


I forkant av turen anbefales det 
å laste ned appen: Star Chart 

• Målet med opplegget:
• Gjenkjenne noen stjernetegn

• Vite hvis det er en stjerne eller planet man 
ser 

• Når bør opplegget gjennomføres? 

• Når det er helt mørkt

• Solnedganger: 

• Oslo: 21:40 

• Trondheim: 22:09 

• Tromsø: 23:13 

• Er det overskyet 11. mai, prøv neste 
kveld  

Appen gir deg en oversikt 
over hvor på himmelen de 
ulike stjernetegnene er ut i 

fra din posisjon. 

Bruk gjerne et kompass for å 
gjøre det lettere å se i riktig 

himmelretning 

11. Stjernetitting. Dag 1, 11. mai 

Stjernetitting del 2

https://apps.apple.com/us/app/star-chart/id345542655


Ting å se etter

En stjerne vil blinke på himmelen, 
en planet vil ha et konstant lys 

• 11 mai vil du kunne se planeten Venus fra 
det er mørkt til kl 01 Nord-Vest, rett over 
horisonten. 

• Ser du vest rett over deg, vil du kunne se 
Karlsvogna (del av Store Bjørn). 

• Trekker du en strek fra Karlsvogna (se 
bildet), vil du finne Polarstjerna, som er en 
del av den lille Karlsvogna (Lille Bjørn). 
Polarstjerna er alltid i retning Nord.



12. Lag din egen fortelling med inspirasjon fra det samiske 

Du skal lage en fortelling der du tar utgangspunkt 

i informasjonen under. Les fortellingene om 
Bjørnesteinen og Stallodøra før du setter i gang. 

1. Se etter et spesielt objekt i naturen i omgivelsene dine, 

og velg ut ett eller flere naturfenomener du ønsker å lage 

en fortelling ut fra. Ta bilde av det du har valgt! 

2. Skriv fortellingen inn på mobilen, ta screenshot og 

send inn til Selma sammen med bildet du har tatt. Dette 

gjøres innen klokken 18.

Bildene blir publisert på Instagram. Dersom du ønsker at 

navnet ditt skal være med, skriver du det i meldingen.

Om samisk naturreligion: «Naturen ble betraktet som besjelet 

og levende og som tilholdssted for ulike guddommer, slik at 

fjell, steinblokker og innsjøer hadde liv og kunne være til hjelp 

for mennesker hvis man ba og ofret til dem.» (Tjelle, 2006, s. 4)

De samiske fortellingene var muntlige, og gikk fra generasjon til 

generasjon. Mange av historiene forklarte hvordan 

naturfenomenene (eks. en spesiell stein) fikk sin guddommelige 

kraft, eller hvordan et naturfenomen var blitt til. Fortellingene 

ble også brukt i barneoppdragelsen. Noen ble fortalt som 

underholdning, andre skulle vekke interesse og motivasjon for 

læring. Skumle historier ble fortalt for å holde barna borte fra 

fare, eller for å skremme barna til å oppføre seg.

Ingen forberedelser før turen er nødvendig 

Samisk del 2



Bjørnesteinen «Et sagn forteller at folk på Mortensnes en gang tok til seg en liten 
bjørnunge. Bjørnen vokste opp blant folk og ble helt tam. Som unge 
fikk den melk av ei tispe. Den var barnas lekekamerat. På sørsida av 

fjorden bodde en ond noaide (sjaman), som ikke så med blide øyne på 
at en bjørn hadde tilpassa seg et liv blant mennesker. Det var harde 
tider med hungersnød og sult. Offerplassen ble derfor brukt mer enn 

vanlig. 

En gang det hadde det samla seg særlig mye folk rundt steinringen 
(offerplassen), som vanlig med bjørnen mellom seg, kom en ravn 

flygende over fjorden. Den slo seg ned blant de ofrende like ved der 
bjørnen satt. Straks ravnen satte seg ned ble den forvandla til noaide. 
Ravnen var den onde noaiden i fugleham. Ravnen henvendte seg til 

bjørnen og sa at fordi den var blitt glad i menneskene, skulle den 
forvandles til stein. Slik er det blitt, og steinen står der den dag i dag.» 

(Sveen, 2004, s. 138).Bjørnen var regnet som et hellig 
dyr. Foto: Ingjerd Tjelle

Samisk del 3



Stallodøra
«Her bodde Stallo, som var en skikkelse vi kan sammenlikne med 

et troll, men som ikke må forveksles med det norske trollet. Stalloen 
kunne være et menneskeetende monster, og mennesker kunne 

også forvandles til stalloer. Stallo ses ofte med hunden sin, og hvis 
man hører plystring eller fløyting i skogen kan det være Stallo som 

blåser i plystrepipa si.

[…] i Varanger kan vi se tydelige fysiske merker fra Stallo fra den 
gang han kom over fjellet på sørsiden av Varangerfjorden. Han 
hadde hastverk der han sprang av gårde på sine ski. På vei ned 

fjorden måtte han bremse med skistaven fordi det var så bratt. Det 
er derfor man fortsatt i dag kan se tre striper i fjellet hvis du skuer 

sørover fra der Stallos dør er i dag.

Stallo hadde kanskje noen etter seg før han rømte inn i fjellet på 
nordsiden, der du fortsatt kan se døra. Bak Stallodøra skjuler 

Stalloens jaktslott seg. Her levde Stalloen på kongelig vis og ble 
servert rypesteik, ulvebuljong og revefrikassé av sine blåkledte 

huldreterner.» (Tjelle, 2006, s. 7)

Langt opp i fjellveggen. 
Foto: Ingjerd Tjelle



13. Felles naturbilde
- I løpet av turen blir alle oppfordret til å ta bilder 

og sende inn. Disse blir delt på 
@Alenemensammen på Instagram.
 

- I dette opplegget skal du ta et bilde av deg selv 
foran/inntil/rundt stammen på et tre. Bruk 
kreativiteten. 

- Stammen må være i midten av 
bildet slik at når flere bilder 
klippes sammen, vil stammen
“koble” bildene til hverandre.

- Forsøkt at ¼ av bildet (sentrert i 
midten av bildet) er trestammen.

- Alle bildene skal klippes sammen til et felles 
bildet, “Alene, men sammen”, i et forsøk på å ta 
et “gruppebilde”.



14. ORIENTERING 
Lage ditt eget kart og tren 

på kompassmarsj!
 

Utstyr: Strava/pulsklokke, papir, linjal, 
penn, kompass 

Beskrivelse: Dere skal lage deres eget 
kart. Resultatet skal bli en figur som 

kan vises i Strava eller tilhørende app til 
pulsklokke. 

1. Bestem deg for en figur. Eksempel: 
stjerne, en bokstav, annet symbol. Tips! 
Velg figurer med rette streker, ikke buer. 
Slipp kreativiteten løs.  

2. Finn egnet område. Se på kart over område, 
eller gå en tur for å finne et egnet område til å 
gå i. Utfordre deg gjerne i et mer krevende 
terreng.

3. Finn frem arket og marker nord, sør, øst og 
vest og legg det parallelt med terrenget. 

4. Tegn figuren din. Tips! Bruk linjal og finn ut 
hvor mange skritt 1cm skal tilsvare i virkeligheten. 
(Alt under 20 skritt er krevende for GPS’n og måle 
nøyaktig, velg minimum 20 skritt for en lengde).  

5. Bruk kartet i terrenget ☺ Benytt kompasset 
for å orientere deg i riktig retning. Ta bilde av 
kartet etterpå. Evaluer deg selv; Hva gjorde du 
galt dersom figuren ikke stemte? 
Trenger du en oppfriskning i bruk av kompass 
kan du se Petter sin video her 

Jeg valgte F, 
for friluftsliv 

https://www.youtube.com/watch?v=aGgPCJQgDXo&fbclid=IwAR19PiLseEBoV2XPtAhTzAMsOZ6-y3t2ulwHcnRnxoaJOyWLlSw-C61meaU


15. Historiefortelling

Lytt til en historiefortelling 
fortalt gjennom en podcast.
Fortellingen tar utgangspunkt i 
nøkk og troll i de norske skoger.
Bruk anledningen til å koble av og 
lev deg gjerne inn.

Etter du har lyttet, tenk over:
- Hvilken verdi hadde naturen 

for mennesker før i tiden?
- Hvordan var det før 

sammenlignet med nå?
- Hvilken verdi har naturen for 

deg?

Link til podcast: 
https://soundcloud.com/user-283584589/historiefortel
ling-friluftsliv   

https://soundcloud.com/user-283584589/historiefortelling-friluftsliv
https://soundcloud.com/user-283584589/historiefortelling-friluftsliv


16. Nattevandring
Søk naturen, bruk natten.

★ Du skal planlegge og gjennomføre forflytning i mørket, 
der du bruker sansene dine og reflekterer over hva som 
gir deg naturopplevelse.

★ Du er kanskje alene på tur, men sammen skal vi vandre 
en halv time klokken 01:00 natt til 13.05.20.

★ Du velger selv om du ønsker å vandre rundt leirområdet, 
til et utsiktspunkt eller kanskje tilbake til et område du 
har passert tidligere på turen. 

★ Velg i hvilken grad du ønsker å bruke lykt, men husk at 
dette påvirker nattesynet etterpå. 

★ Stopp gjerne opp underveis, og bare kjenn på luktene 
eller lytt til lyder i naturen

★ I ettertid - reflekter over inntrykk du fikk, hvordan var 
det å bruke de ulike sansene, og hva gav deg 
naturopplevelse?



17. Friluftsliv-quiz (Kahoot)
Alle skal gjennomføre quizen (20 spm) hver for seg innen 13.mai  kl. 15.00.                               

Følg linken: https://kahoot.it Eller bruk game-pin:09298540 

https://kahoot.it/challenge/09298540?challenge-id=0284c0aa-5754-47de-970b-51d421cf985b_1588673691142


18. DIKT
Produsere dikt:

1. Ta utgangspunkt i diktet av Øglænd (2013), eller skriv fritt, 
men nå skal du lage et dikt selv.

2. Diktet må inneholde:
a. Skildring av natur
b. Skildring av deg selv og dine følelser
c. Sette det i en større sammenheng (tenke på noen 

andre) - ref. “alene, men sammen”. Kan gjerne 
reflektere over at tiden på NIH nå straks er ferdig. 
Hva slags tanker og følelser bringer det deg?

3. Send bilde av diktet (eller skriv ned diktet på mobil), og 
send til Anna Jensen Austnes (Lin og Kristian kan evt 
sende på sms 40451805).

Refleksjonsspørsmål
(bruk litt tid og TENK, trenger ikke å sende til oss): 

1. Les diktet minst 3 ganger. Hva tror du det 
handler om?

2. Hvilken del av diktet resonnerer best hos deg? 
Hvorfor?

3. Øglænd (2013) skriver at du har “ein plantasje 
av utenkte tankar”, hva betyr dette? Hva er din 
plantasje av utenkte tankar?



19. “30 MINUTTER ALENE, MEN SAMMEN”

-Finn deg en plass der du sitter komfortabelt og 

hvor du klarer å sitte rolig i 30 minutter. Finn 

gjerne en plass der du har så god utsikt som 

mulig. Sett deg i le av vind og vær.

I løpet av disse 30 minuttene vil vi at du skal 

sitte helt stille. Legg fra deg mobilen eller andre 

ting som kan forstyrre deg. Nyt naturens ro i 30 

minutter. Kanskje hører du noe dyreliv? 

Er det noe annet du legger spesielt merke til? 

Selv om vi er alene på tur, er vi ikke alene, Alle studenter i 3BAFKI er på tur samtidig. 

Av den grunn har vi lagd et opplegg som vi har valgt å kalle «30 minutter alene, men sammen».

Når det har gått 30 minutter vil vi at du 

skal notere ned det du la merke til. 

Du skal også ta bilde av plassen, gjerne 

med utsikt.

Send bildet og notatene til 

instagramkontoen @Alenemensammen 



20. Evaluering
 For å skape best mulig læringsutbytte for oss alle, 
både ballspillgruppen og friluftslivsgruppen, trenger vi 
å evaluere opplegget. Dette vil bringe frem erfaringer 
som dere gjorde dere på turen og som kan bidra til å 
gjøre praksisen vår og opplegget bedre. 

For å fremheve læringsutbytte ønsker vi derfor å gjennomføre en 
Spørreundersøkelse med dere fra ballspill. Der vil det være spørsmål 
angående deres inntrykk av turen, opplegget og hvordan dere opplevde at 
informasjonen i forkant av turen var nyttig. I tillegg vil den inneholde 
spørsmål om hvordan opplegget fungerte med tanke på deres individuelle 
tilpasninger til nærområdet.

Spørreundersøkelsen gjennomføres i løpet av 14/5.

Link til spørreundersøkelsen: https://www.surveymonkey.com/r/3JCC9B7

https://www.surveymonkey.com/r/3JCC9B7
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