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Høring. Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen.

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 06.11.09 og øvrig informasjon vedrørende høring av 
forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen.

Direktoratet for naturforvaltning er i denne sammenheng opptatt av at rammene for 
grunnskolelærerutdanningen legger grunnlag for at studentene får kunnskap og ferdigheter i friluftsliv 
og bruk av naturen som læringsarena. 

Uteskole generelt og bruk av naturen som læringsarena kan ha mange pedagogiske fordeler i forhold 
til undervisning i klasserommet. Dette fordrer imidlertid lærere som har kunnskap og ferdigheter i å 
bruke naturen som læringsarena på en pedagogisk hensiktsmessig måte. Uten slike kunnskaper blant 
flertallet av lærerne, slik situasjonen er i dag, blir det lett tilfeldig hvilket læringsutbytte elevene får av 
uteskole. Utedager kan lett bli redusert til ”bare” fysisk aktivitet og naturopplevelse uten læring i fag.
Pedagogisk bruk av naturen må derfor tas inn som ledd i den obligatoriske delen av lærerutdanningen. 

Både fysisk aktivitet og naturopplevelse er viktige elementer som må inngå i utdanningen av både 
lærere og elever. Dette er viktig både i et helseperspektiv og i et miljøperspektiv, og er også nedfelt i 
kompetansemål i kunnskapsløftet. Bruk av naturen som læringsarena kan imidlertid ha en 
tilleggseffekt i form av effektiv læring generelt. Denne tilleggseffekten fordrer imidlertid en 
kompetanse blant lærerne i bruk av naturen som læringsarena.

Vi foreslår derfor at det i forskriftens § 2 tas inn at kandidaten må ha kunnskap om og ferdigheter i 
bruk av, ikke bare et bredt repertoar av arbeidsmåter og læringsressurser, men også om et ”bredt 
repertoar av ulike arenaer for læring, og herunder bruk av naturen som læringsarena”.

Med hilsen
Direktoratet for naturforvaltning
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