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Erte Erte POSER 

Tips til bruk i barnehage og småskole

Noen ord før du leser videre
Erteposer er lette å lage, billige å kjøpe og egner seg til bruk både 
inne og ute. Dette heftet er utarbeidet for å gi ansatte i barnehagene 
og i småskolen konkrete tips til hvordan erteposer kan brukes 
sammen med barna. Primært er målet med aktivitetene å bidra til 
barnets motoriske utvikling, men aktivitetene gir også muligheten til å 
lære sosiale ferdigheter og ikke minst bygge relasjoner mellom barna 
og mellom barna og de voksne.

Vi anbefaler at de voksne deltar i aktivitetene og tør å vise aktiviteten 
for barna selv om de voksne ikke kan vise det perfekte øvingsbilde. 
Dette kan for noen barn være en spire til ekstra motivasjon og bidra til 
at også de usikre barna tør å prøve. 

Dette heftet er utarbeidet av Salten friluftsråd på oppdrag for Nord-
land fylkeskommune, Enhet folkehelse. Heftet er ment som inspira-
sjon for ansatte i barnehagene og skolene for å sikre alle barna en 
helsefremmende hverdag. Ideer og tekst er utarbeidet av Annette 
Digermul Hals og Knut Berntsen. Bildene er produsert av Tor-Arne 
Sandnes (Se Nor).

Vi takker barna og de ansatte i Rabben barnehage på Nesna for all 
hjelp med utprøving, produksjon av bilder og videoer. 

Øvelsene i dette heftet kan du også se på Youtube.

 Nesna 20. november 2020

 Knut Berntsen
 Prosjektarbeider Helsefremmende barnehager og skoler i Nordland
 Nordland fylkeskommune /Salten friluftsråd

Et barn - en pose  s. 4–7 
1. På hodet
2.  På panna
3.  På øret 
4.  På haka
5.  På kne 
6.  På magen
7.  På rumpa 
8.  På fotbladet
9.  På skulder 
10. På to pinner 
11. På skje
12. Under haka/mot brystet 
13. Kaste i bøtter ( 4 hvite)
14. Kaste i en ring
15. Kaste på papptallerkener
16. Kaste på tårn av  
 papp-kopper
17.  Kaste på flasker (bowling)
18. Kaste høyt opp på veggen
19. Kaste opp i lufta og ta  
 med begge hendene
20. Kaste opp i lufta med en  
 hand og fange med  
 samme handa
21. Kaste opp i lufta – klappe  
 i hendene – fange
22. Kaste/føre posen under  
 foten
23. Kaste posen opp – fange  
 den bak ryggen
24. Kaste posen fra ryggen 
 – fange den foran
25. Vippe opp fra kneet
26. Vippe opp fra fotbladet
27. Gå med posen mellom  
 lårene
28. Hoppe med posen mel- 
 lom fotbladene
29. Nikke posen ned fra  
 hodet og fange de  
 med hendene

Et barn - to poser s. 7–8
30. Balansere to poser på to  
 ulike kroppsdeler
31. Ha en pose i hver hand  
 og kaste og fange begge  
 med samme hand
32. Sjonglere med 2 poser

To barn - to poser s 8–9
33. To står etter hverandre  
 og den første   
 kaster posen over hodet  
 og den bak skal   
 så fange den
34. To ligger på gulvet på  
 magen og kaster en pose  
 til hverandre
35. To står etter hverandre  
 og den første kaster  
 posen mellom bena og  
 den andre skal så fange  
 den
36. To og to kaster en pose  
 til hverandre og fanger  
 med begge hendene
37. En kaster en pose til den  
 andre som fanger den i  
 en bøtte
38. En kaster til en annen og  
 begge står på ett ben
39. En holder hendene som  
 en ring foran kroppen og  
 den andre skal treffe i  
 ringen
40.To står rygg mot rygg  
 og leverer posen  
 over hodet og tilbake  
 mellom bena
41. To står rygg mot rygg og  
 leverer posen sidelengs

Mange barn - mange poser
s. 10–13
42. Hvilket lag henter flest  
 poser
43. Skumlingen ( skremmer  
 barna fra å hente poser)
44. Garasjen
45. Bomba
46. Sisten – banan
47. Kaste over laken
48. Posemonsteret rydder  
 huset.

Stafetter s. 14–15
49. Stafett - Levere posen  
 mellom bena og skifte  
 plass bakerst
50. Stafett - Levere posen  
 over hodet
51. Stafett - Stable tårn
52. Stafett – hente fortest 10  
 poser på rekke
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Øvelse 1 Balansere 
Barnet legger posen på en kroppsdel. 
Barnet skal forsøke å bevege seg med 
posen liggende i ro. Her finnes det utal-
lige muligheter. 
Posen kan legges på: hodet (1), panna 
(2), øret (3), haka (4), kneet (5), magen 
(6), rumpa (7), fotbladet (8), skuldra (9) 
eller på en skje (10) eller to pinner/bly-
anter (11) som holdes i hendene. Posen 
kan også klemmes mellom haka og 
brystet (12).

Barnet kan bevege seg på en av 
følgende måter:
Gå fremover, snurre rundt, gå bakover, 
gå sidelengs, hinke, hoppe, løpe, gå 
i blinde, gå med armene bak ryggen, 
legge seg ned på bakken og røyse seg 
opp igjen, krappe, gå «bjørnegange» 
(med hendene og føttene i bakken) eller 
gå på alle fire med magen eller ryggen 
mot gulvet.

ET BARN – EN POSE 

Øvelse 2 Kaste
A. Kaste mot et mål
Barnet skal kaste posen fra et fastsatt 
sted og mot et mål.
Mulige mål: En bøtte (13), en ring (14 ), 
et A4 ark/papptallerken (15), en blink, 
mot blikkbokser/pappkopper som er 
stablet som et tårn (16), mot plastflasker 
i bowlingoppsett (17), et hull i en vegg, 
en ring som henger i et tre, så høyt opp 
på en vegg eller stolpe de greier eller 
mot et punkt i taket. (18)

Mulige måter å kaste på:
Bruk høyre hand, venstre hand, begge 
hender, overarmskast, underarmskast, 
med ryggen mot målet, knestående, 
liggende, stående på en fot eller med 
tilfart(løpe fram mot en strek) eller med 
rygget mot målet og så kaste posen 
mellom beina.

B. Kaste og fange

Barnet kaster posen opp i lufta på ulike 
måter:
•  Kaste den opp og fange den igjen med  
 høyre hand. (19)  

•  Kaste den opp og fange den igjen med  
 venstre hand.

•  Kaste den opp med begge hender
 (eller en hand) og fange den med 
 begge. (20)  

•  Kaste den opp med ei hand og fange  
 den med den andre.

•  Kaste den opp og snurre rundt 180  
 grader eller 360 grader og fange den  
 igjen.

ET BARN – EN POSE
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Øvelse 1. Balansere
(30) Barnet legger en pose på to ulike 
kroppsdeler eller på gjenstander barnet 
holder. Barnet skal forsøke å bevege seg 
med posene liggende i ro. To poser kan 
også legges opp på hverandre på en 
kroppsdel.

Her finnes det mange varianter.
Posen kan legges på: hodet og skuldra , 
en på hver skulder, øret og skuldra, pan-
na og haka, eller i to skjeer som holdes 
i hver hand eller på to pinner/blyanter 
som holdes i hendene. 

Barnet kan bevege seg på en av 
følgende måter:
Gå fremover, snurre rundt, gå bakover, 
gå sidelengs, hinke, krabbe, løpe, gå 
i blinde, gå med armene bak ryggen, 
legge seg ned på bakken og reise seg 
opp igjen, krabbe eller gå «bjørnegange» 
(med hendene og føttene i bakken)

•  Kaste den opp og klappe i hendene før  
 posen fanges igjen (flest mulig klapp). 
 (21)

•  Kaste posen fra ryggen- så over hodet  
 – og fange den foran. (22)

•  Kaste posen og så fange den med  
 hendene bak ryggen. (23)

•  Stå på en fot med andre foten bøyd.  
 Kast posen under den bøyde foten og  
 opp i lufta og fange den. (24)

•  Legg posen på baksiden av handa.  
 Vipp posen opp og fang den med  
 samme hand.

Barnet kaster posen med ulike 
utgangspunkt:

Stående, liggende på rygg, stående på 
en fot eller på kne.

3. Andre øvelser
• Barnet står på et ben, bøyer foten  
 og legger posen på kneet. Barnet skal  
 så vippe posen opp fra kneet og fange  
 posen med ei eller begge hendene.  
 Prøv på begge knærne. (25)

•  Barnet står på et ben og legger posen  
 på fotbladet. Barnet skal så vippe 
 posen opp fra fotbladet og fange  
 posen med ei eller begge hendene.  
 Prøv på begge fotbladene. (26)

•  Barnet plasserer posen mellom beina  
   (et sted mellom lårene) og beveger  
 seg en oppgitt distanse (tvers over  
 rommet, gjennom en hinderløype  
 eller annet). Barnet kan bevege seg  
 med å gå, løpe, hinke eller hoppe med  
 posen mellom beina. (27)

•  Barnet står med ansiktet mot kaste  
 retningen, bøyer seg ned og kaster  
 så posen bakover mellom beina, men  
 på en slik måte at den flyr over eget  
 hode og lander framfor barnet.

•  Barnet sitter på rumpa og har en pose  
 liggende ved føttene. Ved hjelp av  

 føttene skal barnet løfte posen opp til 
 hendene.

•  Barnet sitter på rumpa og har mange  
 poser liggende ved føttene. Ved hjelp  
 av føttene skal barnet flytte posen til  
 gulvet bak hodet.

•  Barnet skal plassere en pose mellom  
 fotbladene og hoppe en oppgitt 
 distanse med posen mellom fot-
 bladene. (28)

•  Barnet plasserer posen på hodet, 
 bøyer hodet og fanger posen med  
 hendene. (29)

ET BARN – TO POSER
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To barn står et stykke fra hverandre og 
fanger erteposen på ulike måter:

•  Fange med begge hender. (36)
•  Fange kun med en hand.
•  Fange posen i en bøtte de holder i  
 hendene. (37)
•  Fange posen liggende, sittende eller  
 stående på et bein. (38) 

To barn står et stykke fra hverandre og 
kaster erteposen på samme tid:
•  Barna kaster samtidig og fanger med  
 samme hand. 
•  Barna kaster samtidig og fanger med  
 motsatt hand.

To barn står et stykke fra hverandre. 
•  Et barn kaster og den andre holder  
 hendene sine som en sirkel framfor  
 kroppen. Den som kaster skal forsøke  
 å treffe i sirkelen. (39)

Øvelse 2: Overlevering

Barna står rygg mot rygg og bruker  
kun en pose:

• Første barn leverer posen over hodet  
 og leverer tilbake mellom beina. (40)

• Første barn leverer posen til høyre  
 med høyre hand og andre barn tar  
 i mot med venstre hand for så å levere  
 posen tilbake med høyre hand. (41)

Øvelse 2. Kaste 

A. Kaste mot et mål
Barna kaster mot et mål, men da ved å 
kaste begge posene samtidig. Posene 
kan være i samme hand heller en pose i 
hver hand. 
(Om varianter – se ”Et barn-en pose”)

B. Kaste og fange (31)
Barna holder en pose i hver hand:
•  Kaster posene opp i lufta samtidig  
 med begge hendene og fanger de  
 igjen med samme hand.
 (Om varianter – se ”Et barn- en pose”)
•  Barnet kaster posene opp i lufta og  
 fanger posene med motsatt hand. 

3. Andre øvelser
•  Barna kan øve seg på å sjonglere med  
 to poser. (32)
  (den voksne kan øve seg på å sjonglere  
 ved å bruke kun en hand).

Øvelse 1: Kast og fange

To barn står et stykke fra hverandre og 
kaster erteposen på ulike måter:

•  Kaste posen med overarmskast.
•  Kaste med underarmskast.
•  Kaste ved å stå med ryggen mot den  
 andre og så kaste den over hodet. (33 )
•  Kaste ved å stå med ryggen mot den  
 andre, bøye seg ned og kaste mellom  
 bena. (34 )
•  Kaste ved å ligge på magen. (35 )

TO BARN – TO POSER
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•  Reglene for hva som skal skje hvis et  
 barn blir tatt av skumlingen kan tilpas- 
 ses barnas forutsetning.
•  Et høyt rop kan ofte være nok for å  
 skremme både barn og voksne.

Bomba (44)
Barna står i ring og et av barna holder 
en ertepose. En voksen står i midten. 
Denne er blind og teller til 15 inne i 
seg (stille). Når denne er kommet til 10 
rekkes handa opp i været og når denne 
er kommet til 15 roper denne «bomba». 
Barnet som da har posen er da ute av 
leken og må sette seg ned der den er i 
ringen. Barna kan gi posen fra seg ved 
å strekke venstre handa med posen i 
handa rakt ut mot personen til venstre 
for seg i ringen.  Barnet til venstre må 
da motta posen, men kan da selvsagt gi 
den videre.  Er det noen som er ute av 
leken og sitter må den som skal levere 
posen fra seg løpe i sikk-sakk mellom 
de som sitter, stille seg i armlengdes 
avstand fra den som skal motta posen, 
før barnet løper samme tur tilbake til 
egen plass. 

Noen tips:
• Det er en fordel at det er to voksne  
 med i leken. En voksen er blind og  
 teller, mens den andre er dommer og  
 avgjør hvem som hadde posen da det  
 ble ropt «bomba».
•  Leken kan også gjennomføres ved å  
 det spilles musikk og den som har 
 posen når musikken stopper er ute av  
 leken og må sitte seg ned.

Garasjen (45)
Deltakerne stiller seg i ring slik at en 
person står bak en annen, men begge 
ser inn mot midten av ringen. Midt i 
ringen legges x-antall erteposer. Den 
som står innerst er «garasjen» og skal 
stå med brede ben slik at «garasjedøra» 
er åpen. Personen bak er «bilen» og skal 
krype på kne gjennom «garasjedøra» og 
inn i sirkelen, snu seg 180 

grader slik at hodet nå peker mot den 
åpne «garasjedøra» og står slik klart til 
start. Når instruktøren roper KJØR skal 
alle «bilene» krype ut av «garasjen», 
løpe på utsiden av de andre «garasjene» 
i ring og tilbake til egen «garasjedør», 
krype inn i garasjen og forsøke å nå 
erteposene som ligger midt i ringen før 
de andre «bilene». I neste runde byttes 
rollene slik at «bilen» blir «garasje» og 
omvendt. 

MANGE BARN – MANGE POSER 

Leker der vi bruker 
erteposer 

Hente flest (42)
Leken gjennomføres på en bane som 
har to deler og der det mellom delene 
legges rockeringer eller et avgrenset 
område med tau. Barna deles i to lag 
og mange erteposer legges i rockerin-
gen(e)/tauet. Barna skal stå på baklinja 
på sin banehalvdel. Når leken begynner 
skal de hente en og en ertepose til det 
ikke er flere erteposer igjen i midten. 
Alle barna springer samtidig, men de 
kan bare ta en pose tilbake til baklinja, 
før de springer til midten igjen å henter 
en ny. Det er ikke lov å kaste erteposen 
til baklinjen, de må løpe over baklinjen 
med erteposen før de kan springe til 
midten igjen. Laget som har hentet flest 
når det er tomt i midten vinner.

Leken kan videreføres ved at lagene skal 
legge posene de hentet i første runde 
tilbake i ringen. 

Skumlingen (43)
Erteposer legges utover et avgrenset 
område. Områdets størrelse må til-
passes antall deltakere. I området bor 
skumlingen. Barna deles i grupper der 
en fra hver gruppe kan løpe inn på 
skumlingens område og hente så man-
ge erteposer som mulig. Hvis skumlin-
gen «tar» den som henter så må denne 
gå ut av ringen og får ikke komme 
tilbake. Neste på gruppa kan så prøve 
seg. Hvis denne ikke blir tatt kan denne 
få prøve seg på nytt etter at de andre på 
gruppa har forsøkt. Laget som fanger 
flest poser har vunnet.

Noen tips:
• Skumlingen kan med fordel være en  
 voksen som skremmer barna og kan 
 vurdere hvor stor innsats skumlingen  
 skal vise og ikke minst vurdere hvem  
 og hvordan barna skal skremmes.
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Kaste over vegg (47)
Grupper av barn står bak hver side av 
en vegg/gjerde/teppe eller annet som 
er slik at de ikke ser hverandre, men 
kan kaste en ertepose over. En gruppe 
begynner og kaster posen over veggen. 
Det andre laget skal så prøve å fange 
erteposen før den faller i bakken. Da får 
gruppen poeng(lyre). Leken kan av-
sluttes når gruppa har fått avtalt antall 
poeng.

Observere poser
Den voksne legger ut erteposer lags ei 
ledelinje (sti, en vei, kanten av ei plen el-
ler langs et tau som er strukket mellom 
trær). Barna skal så følge ledelinjen og 
så om de ser noen av erteposene. Kan 
de telle hvor mange de ser?

Posemonsteret (48 )
Alle deltakerne får utdelt en ertepose 
som man har i hånda. En blir utnevnt 
som posemonster og får en plastpose 
som han/hun skal samle flest mulig 

erteposer i. Dette gjøres ved å ta på de 
andre deltakerne som har pose i hånda. 
Når man mister sin pose til posemon-
steret skal man umiddelbart hente en 
ny, slik at man alltid har en pose i hånda. 
Det er en voksenperson som passer på 
resten av posene og deler ut til de som 
har mistet sin. Man må derfor ha ganske 
mange ekstra poser i forhold til deltake-
re på leken.

A. Med ertepose på hodet

Hvert barn har en pose som de skal 
balansere på hodet. En har sisten. Den-
ne må også balansere posen på hodet. 
Leken kan gjennomføres på ulike måter:

•  Hvis posen faller ned er barnet ute av  
 leken
•  Hvis posen faller ned må barnet stoppe 
 opp og legge den tilbake på hodet
•  Hvis den som har sisten mister posen  
 så må denne stoppe opp og legge 
 den tilbake på hodet igjen før den 
 fortsetter jakten.

En variant er at andre barn skal legge 
posen tilbake på hodet til et barn som 
mister den på gulvet. Den som hjelper 
kan da holde med en hand på egen 
pose.

B. Kaste posen

Den som har sisten skal gi sisten fra seg 
ved å kaste posen på en annen deltaker. 

Her er det utallige varianter:
•  Vanlig sisten der den som blir truffet  
 overtar sisten
• Den som blir truffet må gjøre ulike  
 ting som f.eks.:
  - Hoppe opp og ned og rope   
     «Lever og rogn» eller annet.
  - Stå i ro med bena fra hverandre  
   (Stiv heks).
  - Stå oppreist med hendene rakt  
   opp over hodet (Banan). (46)
  - Sette seg med et kne i bakken  
   og en for i bakken og en hand  
   rett opp (Klosett).

De andre som fortsatt ikke er tatt kan så 
gjøre de som er tatt fri ved å stille seg 
rett overfor den som er tatt og gjøre av-
talte bevegelser (rope «Lever og rogn» 
og hoppe, krype gjennom bena, åpne 
bananskallet eller sette seg på klosett-
skåla og dra i snora).

46
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Balansere på hodet
Barna skal etter tur gå/løpe over en 
bane og runde et mål mens de har 
erteposen på hodet. Faller posen ned på 
bakken må barnet stoppe og legge den 
tilbake.

Mellom lårene
Barna skal etter tur gå/løpe/hoppe over 
en bane og runde et mål mens de har 
erteposen mellom lårene. Faller posen 
ned på bakken må barnet stoppe og 
legge den tilbake.

Under haka
Barna skal etter tur gå/løpe over en 
bane og runde et mål mens de holder 
erteposen under haka. Faller posen ned 
på bakken må barnet stoppe og legge 
den tilbake.

Hente fortest (52)
Likt antall erteposer legges på rekke 
framfor hvert lag. Like stor avstand mel-
lom hver pose. Barna skal så etter tur 
hente en og en pose. Barna kan bli gitt 
instruksjoner om rekkefølgen posene 
skal hentes eller de kan stå helt fritt.

Mellom fotbladene
Barna skal etter tur hoppe over en bane 
og runde et mål mens de holder erte-
posen mellom fotbladene. Faller posen 
ned på bakken må barnet stoppe og 
legge den tilbake.

STAFETTER 
Der vi bruker erteposer
Her er forslag til ulike stafettvarianter 
ved bruk av erteposer:

Stable tårn (49)
Barna skal etter tur hente en og en 
ertepose fra et område et stykke fra 
startstedet og så bygge et tårn av erte-
posene de har hentet ved startstedet. 
Laget med høyeste tårn når alle posene 
er hentet er vinnerlaget.

Mellom bena (50)
Barna står i rekke med ansiktet samme 
vei. Fremste barn har en ertepose og 
skal levere posen til neste person i rekke 
ved å levere den mellom bena. Når 
posen er levert skal barnet løpe bakerst 
i rekka og være klar til å motta posen på 
nytt.

Over hodet (51)
Barna står i rekke med ansiktet samme 
vei. Fremst barn har en ertepose og skal 

levere posen til neste person i rekke ved
å levere den over hodet Når posen er 
levert skal barnet løpe bakerst i rekka og 
være klar til å motta posen på nytt.
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Erteposens muligheter
Dette er et hefte med tips til hvordan 
vi kan bruke erteposer for å stimulere 
til motorisk trening, lek og sosial sam-
handling i barnehage og på småtrinnene 
i grunnskolen. Erteposer er lett å lage 
og billige å kjøpe. I tillegg kan de brukes 
både ute og inne. Men en forutset-
ning for at de blir brukt er at de voksne 
legger til rette for aktivitet og ikke minst 

deltar i aktiviteten sammen med barna. 
Vi håper heftet kan gi noen ideer og lyst 
til å prøve, men vi håper og tror at hefte 
vil stimulere deg som voksen til å finne 
andre og kreative måter å bruke ertepo-
sen på. 

Det er produsert små videoer som ligger 
på Youtube som også viser tipsene i 
dette heftet.
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