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FORORD 
I Telemark har Statens utdanningskontor, 

Fylkesmannen i Telemark, Telemark 

Skogselskap og Fylkeskontaktgruppa for 

miljølære siden 1994 hatt som prioritert 

oppgave å legge tilrette for at alle 

grunnskolene skal få tilbud om et 

referanseområde til bruk i 

uteundervisninga. I dag  (2005) har ca. 

85% av barnekolene og ca 70% av 

ungdomsskolene i Telemark tilgang til et 

referanseområde, og benytter seg av 

tilbudet. 

 

 

INNLEDNING 
Forskning omkring det fysiske miljøet som barna vokser opp i er viktig, og en negativ 

utvikling når det gjelder kommunenes disponering av arealene i lokalsamfunnet har ført til en 

økt bevisshet omkring barnas muligheter for å bruke nærområdene til leik og læring. 

 

Forvaltningsmyndighetene ved Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og 

Miljøvernavdelingene i fylkene har utarbeidet veiledningshefter som fokuserer på hvordan en 

kan ta hensyn til grøntarealene kommunene, og i plan- og bygningsloven er det gitt 

rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, som pålegger den enkelte kommune å ta hensyn 

til barn og unge i arealplanleggingen. I tillegg er det utarbeidet temahefter som omhandler 

friluftsliv, biologisk mangfold og vern av natur. 

 

Uteskole er en viktig pedagogisk innfallsvinkel, hvor deler av skolehverdagen flyttes til 

områder utenfor skolen i nærmiljøet. Arbeidsmåtene gir elevene anledning til å bruke alle 

sansene og få personlige og konkrete erfaringer i møte med virkeligheten. Uteskole gir  også 

muligheter for faglige aktiviteter, lek, fantasi, opplevelser og sosialt samvær ... og det er i 

utgangspunktet en større sjanse for at elevene får et bevisst forhold til naturen og nærmiljøet.  

(Jordet. 2003. s. 24) 

 

Utdanningssystemet tar dette på alvor. Spesielt er det fokusert på barn og barns bruk av 

naturen i sin læringsprosess, og både Rammeplan for barnehagen (1995) og Læreplan for 

grunnskolen (L-97), legger vekt på leik og læring i naturen.  
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L97 skriver blant annet at ”elevane skal vere med på å velje ut eit referanseområde i 

nærmiljøet som ei ramme for leik, aktivitetar og observasjonar, og lærestoffet på 

småskoletrinnet skal leggje vekt på opplevingar og røynsler i nærmiljøet og i kvardagen til 

elevane.  … og opplevingar i naturen er eit godt utgangspunkt for tverrfagleg arbeid “ (Natur 

og miljøfag, s. 206, 207). L97 skriver også at ”Friluftsliv er eit viktig innslag i den norske 

kulturen.  Opplæringa skal fremje glede over fysisk aktivitet og over det storslåtte i naturen … 

og utvikle positive holdningar til naturvern og miljøvern”.  Sammenhengen mellom fysisk 

aktivitet og helse er også nevnt. (Kroppsøving, s. 263-264). 

 

I dette prosjektet ble det viktig undersøke hvordan skolene i Telemark bruker 

referanseområdene sine, og det førte frem til følgende problemstilling: 

 

Hvordan bruker grunnskolene  i Telemark referanseområdene sine – en 

kartleggingsstudie. 

 

I tillegg ble lærerne spurt om referanseområdets betydning for uteundervisninga og om hva de 

ønsker å lære mer om i forbindelse med undervisninga på referanseområdet. 

 

METODE 
Det ble valgt en kvantitativ metode med bruk av spørreskjema, mest fordi det var minst 

ressurskrevende for å få satt i gang undersøkelsen, samt at en relativt raskt kan nå og få 

tilbakemelding fra mange respondenter (Hellevik, 2002).  

Spørreskjema ble sendt ut våren 2000 til lærerne i alle grunnskolene i Telemark – i alt 143 

skoler. Alle lærerne som brukte referanseområdet ble bedt om å svare på spørreskjema. Den 

enkelte lærer skulle svare anonymt, men det måtte fremgå hvilken skole svarene kom fra.  

Etter en runde med selektiv purring svarte 75 av 143 skoler (52,5%) på undersøkelsen.  

I tillegg til spørreskjema hadde jeg samtaler med lærerne på noen av skolene underveis og 

etter at spørreundersøkelsen var gjennomført. Målet med undersøkelsen var å kartlegge ulike 

sider ved bruken av referanseområdene. Svarene fra lærerne skulle gi oss kunnskap om 

hvordan dette tiltaket har fungert, og gi en pekepinn på hvordan det bør satses i fremtiden.  

 

RESULTATER  
Elevene på de aller fleste skolene går fra skolen til referanseområdet, og mer enn halvparten 

av elevene har referanseområdet under et kvarters gangavstand fra skolen. Nesten tre 

fjerdedeler av referanseområdene er ikke tilgjengelige, og en fjerdedel er tilgjengelige for 

rullestolbrukere.  

 

Nærmere halvparten av skolene bruker referanseområdet sjeldnere enn en gang pr fjortende 

dag, en sjettedel bruker det en gang pr fjortende dag, og vel en fjerdedel av skolene bruker 

referanseområdet en gang pr uke. Referanseområdene brukes mest av småskoletrinnet, noe 

mindre av mellomtrinnet, og relativt få ungdomsskoler bruker et fast referanseområde. 

Elevene er i referanseområdet fra 2-4 timer og opp til hele skoledagen hver gang. Noen skoler 

har en fast utedag i løpet av uka. De som bruker områdene minst bruker også minst tid i 

referanseområdet når de først er der.  

 

Relativt mange skoler oppgir at de har gapahuk eller lavvu og bålplass på referanseområdet. 

Noen skoler oppgir at de skifter leirsted fra år til år på grunn av slitasje.  

 

På referanseområdet er det småskoletrinnet som driver mest av både organiserte og sosiale 

aktiviteter og frileik, og vel en fjerdedel av lærerne som arbeider på dette trinnet oppgir at 
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disse aktivitetene opptar 30-50% av tiden. På mellomtrinnet er frekvensen av disse 

aktivitetene mer enn halvert, mens de på ungdomstrinnet nesten ikke driver slike aktiviteter, 

og de bruker dessuten andre områder enn referanseområdet.   

Vel halvparten av lærerne svarer at bruken av referanseområdet er årstidsavhengig, og da 

brukes det noe mer høst og vår. Vel en tredjedel av lærerne (de som bruker området mest) 

svarer at årstiden ikke betyr noe for bruken av området. 

 

Referanseområdene gir mange muligheter knyttet til leik og læring, hvor friluftslivsaktiviteter 

er limet, men hvor fag som kroppsøving, naturfag og andre fag er involvert. Når det gjelder  

begrensninger er det få som synes det er noen, og de er da knyttet til avstand (for langt fra 

skolen), fravær av vann eller bekk, topografi (for flatt eller kupert), eller at de ikke kan brukes 

av rullestolsbrukere. 

 

De fleste lærerne sier at referanseområdet har stor, eller middels betydning for undervisninga i 

naturen og nesten to tredjedeler av lærerne svarer at de trenger øke sin kompetanse for å drive 

med undervisning ute, mens vel en fjerdedel svarer at de ikke trenger øke sin kompetanse.  

 

Lærerne ønsker å lære mer om hva man kan gjøre ute, hvordan de kan trekke inn fagene. De 

ønsker  praktiske opplegg knytta til tema friluftsliv, naturfag, kroppsøving, forming og heim-

kunnskap, samt tverrfaglige emner - hvordan utnytte naturen som læringsarena, kreative, 

konkrete eksempel på aktiviteter som dekker opp tema og mål fra læreplanen. Lærerne ønsker 

også tips om organiseringa av uteundervisninga, og de ønsker hjelp til å kartlegge biotopene 

rundt referanseområdet. Dessuten ønsker de å vite mer om hvordan de kan motivere elevene 

til å bli glad i å være ute og dermed bli motivert for å lære. 

 

DISKUSJON OG KONKLUSJON 
De aller fleste referanseområdene ligger i gåavstand fra skolen, slik at de fleste skolene kan 

bruke området i den daglige undervisninga. De områdene som ligger lengst unna vil bli 

mindre brukt da det tar for lang tid å nå området fra skolen.  

Det er gledelig at omtrent en fjerdedel av lærerne oppgir at referanseområdet kan brukes av 

rullestolsbrukere. Det er ønskelig at referanseområdene kan brukes av rullestolsbrukere, men 

for flertallet av skolene, er det for dyrt å tilrettelegge stier for rullestolsbrukere.  

Lærerne svarer at referanseområdene gir mange muligheter knyttet til leik og læring, hvor 

friluftsliv på mange måter er limet, men kroppsøving, naturfag og andre fag er involvert.  

 

Når nesten halvparten av lærerne oppgir at de bruker området sjeldnere enn en gang hver 

fjortende dag er dette et uventet funn. Satsinga på uteskole de siste årene har ført til at 

referanseområdene brukes mer i dag. Samtaler med lærere på flere skoler synes å bekrefte 

dette. Referanseområdene brukes noe mer høst og vår, noe også Limstrand (2001) fant i sin 

undersøkelse i Nordland. At småskoletrinnet driver mest organiserte og sosiale aktiviteter og 

frileik er forventet. Det at de eldste elevene bruker områdene mindre er også forventet.  

 

I forhold til den store satsinga for å få etablert referanseområder og de senere års satsing på 

uteskole, er det gledelig at hele 84% av lærerne oppgir at referanseområdet har stor eller 

middels betydning for undervisninga ute. Samtidig er det nyttig for oss lærerutdannere å se at 

nesten to tredjedeler av lærerne oppgir at de trenger øke sin egen kompetanse i forbindelse 

med undervisninga i naturen. 

 

Referanser fås ved å kontakte forfatter. 


