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FORSKRIFT OM RAMMEPLAN FOR GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING - 
HØRINGSUTTALELSE. 

Vi viser til brev av 6. november 2009 angående høring av forslag til forskrift om rammeplan for 
grunnskolelærerutdanning.  
 
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 13 største friluftslivsorganisasjonene i 
Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene til FRIFO er å ivareta 
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget 
for å drive friluftsliv og tilrettelegging for aktivitet. Som ledd i dette arbeidet er FRIFO opptatt av 
friluftslivets plass i skolen. 
 
Formålet med å utarbeide ny forskrift er å øke kvaliteten i norsk lærerutdanning, slik at 
lærerutdanningen er utformet for bedre å håndtere de utfordringene dagens samfunn byr på. 
Eksempel på disse utfordringene er folkehelseproblematikk og miljøkrise. 
 
FRIFO påpeker i denne sammenheng at bruk av alternative læringsarenaer ikke er godt nok dekket i 
forskriften. Vi har følgende forslag til endring:  
 
§ 2 læringsutbyttet, kunnskap:  
Et av punktene fremhever viktigheten av variasjon i arbeidsmåter og læringsressurser. Her er det 
viktig også å få med variasjon i læresteder. Vi foreslår følgende endring: 
 
- har kunnskap om et bredt repertoar av arbeidsmåter, læringsressurser og læresteder og om 
sammenhengen mellom innhold, arbeidsmåter og elevenes forutsetninger  
 
§ 2 læringsutbyttet, ferdigheter: 
Her er det viktig å få med ferdigheten i å ta i bruk lokale læresteder utenfor skolen for 
virkelighetsnær og praktisk læring. Organisering og gjennomføring av læringsarbeid på disse 
stedene skiller seg som regel fra klasseromsaktivitet. Vi foreslår følgene tilleggspunkt: 
 
- kan legge til rette for utvikling av kompetanse gjennom bruk av lokale læresteder utenfor skolen  
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FRIFO mener at det generelt bør satses mer på bruk av uteskole som pedagogisk metode. Aktiv 
bruk av uteskole vil blant annet kunne kombinere teori og praksis i undervisningen. I tillegg til de 
positive faglige resultatene viser erfaringene at uteskole blant annet fører til bedre trivsel, mindre 
mobbing, bedre integrering av elever med minoritetsbakgrunn og økt fysisk aktivitet. I tillegg vil 
bruk og opplevelser i naturen gi barn naturforståelse og engasjement, noe som er svært viktig for å 
sikre en framtidsrettet forvaltning. Natur- og friluftslivsorganisasjonene bør trekkes inn på en aktiv 
måte i dette arbeidet. Disse organisasjonene sitter inne med store kunnskaper og lang erfaring i å 
aktivisere barn på en god måte. 
  
St.meld. nr. 39 Friluftsliv Ein veg til høyere livskvalitet, sier ”at en sikrer at alle skoler og 
barnehager får anledning til å benytte naturen i undervisningen” og ”gjennomfører en nasjonal 
satsing på uteaktiviteter i barnehager, skoler og skolefritidsordninger”. Vi håper nå at dette blir fulgt 
opp og innarbeidet i den nye forskriften om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen. 
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