
 Karttegnlek 1
Mål/hensikt: Lære seg de vanligste karttegnene på et orienteringskart.
Deltakerne må gjenkjenne karttegn, samarbeide og lage en taktikk. 

Målgruppe: Passer for alle fra ca. 7-8 år og oppover 

Utstyr: 24 kjegler/markører og utskrifter av karttegnmaler på de siste sidene.    

Forarbeid: Skriv ut 4-8 eksemplarer, avhengig av antall grupper, av arket med 24 karttegn. 
Klipp opp karttegnene. Laminer gjerne kortene så holder de lenger.
Skriv også ut de tre sidene der 8 av karttegnene (symbolene) er tatt vekk i hver mal. Sørg for 
nok slik at hver gruppe får ett ark. 

Organisering: Sett ut 24 kjegler/ markører spredt ut over et avgrenset område. Legg ut en type 
karttegn under hver kjegle i minst like mange eksemplarer som det er antall grupper. 
Deltakerne deles inn i grupper (maks 4 pr gruppe). Gi hver gruppe et ark med 24 karttegn, der 
8 av karttegnene (symbolene) er tatt bort, men navnet på karttegnene står på arket.  
Oppgaven er nå å finne de 8 karttegnene som mangler på arket. 

En deltaker fra hver gruppe løper og ser under inntil to kjegler. Deltakeren kan ta med seg ett 
karttegn tilbake til laget, eller ingen hvis det ikke er ett av de karttegn som mangler på arket. 
Så fortsetter nestemann på gruppa, løper ut og ser under inntil to kjegler, tar med ett kart-
tegnkort tilbake til laget osv.… 

Vurder hva du gjør om deltakerne tar med feil karttegn tilbake. 
Eksempelvis: Laget får 5 spensthopp/pushups eller lignende for hver feil. 

Alternativer:
1. Legg inn konkurranse. Om å gjøre å bli først, de som har tatt med feil karttegn må ta en 

strafferunde før de løper og finner nytt karttegn.
2. For å gjøre det litt lettere for deltakerne, la hvert lag få utdelt arket med Karttegn for nybe-

gynnere der alle karttegn og navn står. Det er lov å titte på arket før deltakeren løper ut og 
ser under kjeglene. 

3. For å få mer fysisk trening, la to og to deltakere i gruppa løpe ut sammen.   
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 OPPLÆRING I KART OG KOMPASS 

PRAKTISK ØVELSE



 Hent manglende karttegn – A
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 Hent manglende karttegn – B
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 Hent manglende karttegn – C
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 Karttegnene for nybegynnere (Facit)
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