
Naturen som læringsarena – hva viser 
forskningen? 

Ansattesamling i Stavanger, 19.-21. september 2018



Vi heier på naturen som læringsarena!

I FL har vi brukt 4 hovedgrunner til å 
bruke naturen som læringsarena: 

• Fysisk aktivitet

• Naturopplevelser og 
miljøbevissthet

• Bedre og mer virkelighetsnær 
læring (dypere læring)

• Sosialt miljø



Fysisk aktivitet 

- Moderat nivå av fysisk aktivitet ser ut til å ha størst 
betydning for kognitive prestasjoner. (Men intensiv 
trening kan se ut til å ha negativ effekt på kognitive 
evner) (Ericsson, 2018). 

- Elever med høy aerob utholdenhet viser bedre 
kognitive funksjoner, som å unngå forstyrrelser i 
klasserommet, og bedre adferdsregulering enn 
elever med lav aerob utholdenhet. (Kvalø, 2018). 

- Motorisk aktivitet (bevegelse, koordinasjon etc) kan 
øke betydningen for å lære seg nye ting (Lobo, 
Harbourne og Dusing, 2013). 
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Fysisk aktivitet 

.

- En svensk metastudie (Ericsson, 2018, s. 9) viser 
til en statistisk signifikant forbedring av kognitive 
funksjoner hos barn som deltok i regelmessig 
trening, mot de som ikke deltok i regelmessig 
trening.

- En annen studie viste at  elever som deltok på 5x 
45 minutters fysisk aktivitet i uken kvalifiserte 96% 
for å komme inn på videregående. I 
kontrollgruppen var det samme tallet 89% og de 
hadde 2x45 minutter fysisk aktivitet i uken (Fritz, 
2017; i Ericsson, 2018). 

- Individer som er mer fysisk aktive har en høyere 
kognitiv funksjon, likevel er det ikke påvist at en 
forbedring i kondisjon også gir en kognitiv 
forbedring (Diamond og Ling, 2016; i Ericsson, 
2018). 
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Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet – Naturopplevelser og miljøbevissthet – Bedre og mer virkelighetsnær læring – sosialt miljø.

ASK – Active Smarter Kids, et forskningsprosjekt som ble gjennomført på 57 skoler i Sogn og Fjordane over 7 mnd
for femteklassinger. Økt fysisk aktivitet gjennom skolen. 

Ingen signifikant effekt på akademisk resultat fra økt fysisk aktivitet gjennom skolen.

En signifikant forbedring i tallforståelse hos de barna som viste lavest score på tallforståelse i utgangspunktet. 

Dette  kan forklares ved at noe av den fysiske aktiviteten inkluderte undervisning, som bidrar til å løse utfordringer 
på flere måter, som kan øke forståelsen. 

Forskningsrapporten konkluderer med at det fremdeles er for dårlig kunnskapsgrunnlag for å si at økt fysisk 
aktivitet i skolen øker de akademiske resultatene til skoleelever (Resaland et. Al., 2016).



Naturopplevelser og miljøbevissthet

Fysisk aktivitet – Naturopplevelser og miljøbevissthet – Bedre og mer virkelighetsnær læring – sosialt miljø.

Naturopplevelser: Ved å bruke naturen i undervisningen vil barn få en form for naturopplevelse. Deler av lærernes 
(og vår) jobb er å gjør den naturopplevelsen positiv. Gode naturopplevelser som barn er et gode som de fleste 
ønsker å gi barna, spesielt i Norge der vi har nok natur å ta av. 

Effektene av å være i naturen er positiv for oss mennesker, vi fascineres og oppnår en rekreasjon ved å være i et 
naturmiljø som stimulerer vår evne til å rekreere. Men hvor stor rekreasjonseffekten er for barn er usikkert (Kaplan
og Kaplan,1995). 

Miljøbevissthet: 
Miljøbevissthet og menneskets påvirkning på miljøet rundt oss er en del av målene i læreplanen i grunnskolen. 

- Kjennskap til naturen gir vennskap til naturen (Faarlund, 1993). 

- Through interpretation, understanding; through understanding, appreciation; through appreciation, protection 
(Tilden, 1957). 



Naturopplevelser og miljøbevissthet

Det er ikke entydig enighet i forskningsmiljøene om at kjennskap til naturen gir en 
forståelse, som gir en anerkjennelse som fører til den aktiv handling om å 
beskytte naturen. Forskningen er hovedsakelig basert på voksne menneskers 
møte med enkelte naturområder, ikke barns forhold til natur. 

Det er også teorier om at menneskets forhold til natur avhenger av den verdien 
samfunnet ilegger naturelementer, og dette er noe som er tillært i barndommen 
(Knoph,1987). I følge denne teorien får dermed barns opplæring av naturens 
verdi en stor betydning for deres forhold til natur senere i livet. 

Dette står igjen i kontrast til teoriene om at menneskers respons på natur er en 
evolusjonær nedarvet egenskap (Wilson 1993; Ulrich et al. 1991; Kaplan & Kaplan
1995). 

At barn får være i naturen og lære om naturen kan påvirke deres forhold til natur 
og miljøbevissthet senere i livet. Å bruke naturen som læringsarena er et redskap 
for å gi elevene et forhold til naturen. 
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Bedre og mer virkelighetsnær læring

Fysisk aktivitet – Naturopplevelser og miljøbevissthet – Bedre og mer virkelighetsnær læring – sosialt miljø.

I følge Sawyer (2005) kan dybdelæring gjenkjennes ved at:

• Eleven kobler ny kunnskap med tidligere kunnskap og erfaringer 

• Plasserer kunnskap i et større begrepssystem

• Kan se mønster og underliggende prinsipper

• Forstår hvordan kunnskap dannes og kan vurdere holdbarheten i argumenter

• Reflektere over egen læringsprosess og forståelse

Overflatelæring: Pugging av fakta og prosedyrer uten refleksjon, løsrevet fra tidligere kunnskap og erfaringer. 



Bedre og mer virkelighetsnær læring

For å oppnå dybdelæring (Maskall & Stokes, 2008; Tal, 2012):

• Uteundervisningen må integreres med 
klasseromsundervisningen gjennom forarbeid og etterarbeid. 

• Elevenes må engasjeres fysisk og sosialt

• Det unike med læringsarenaen må utnyttes.

• Elever med «begrenset valgfrihet» viste størst faglig og 
sosialt engasjement (Bamberger og Tal, 2007). 
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Bedre og mer virkelighetsnær læring

Fysisk aktivitet – Naturopplevelser og miljøbevissthet – Bedre og mer virkelighetsnær læring – sosialt miljø.

Utfordringer

- Følges sjeldent i praksis

- Uteaktivitet innebærer ofte en omvisning der elevene er passive, der det eksterne miljøet ikke blir 
utnytte.t (Bamberger & Tal, 2007; Frøyland & Langholm, 2010; Morag & Tal, 2012; Oost, De 
Vries, & Van der Schee, 2011; Sjaastad, Carlsten, & Opheim, 2014; Bamberger & Tal, 2007). 

- Lærere dropper forarbeid og etterarbeid – dermed går elevene glipp av å koble erfaringer fra 
klasserommet til andre andre læringsarenaer, noe som er essensen i dybdelæring (Faria & 
Chagas, 2013; Frøyland & Langholm, 2010; Oost et. al., 2011; Storksdieck, 2001).

Dette likner på undervisning som stimulerer overflatelæring og er i strid med teoretiske perspektiver 
som understreker viktigheten av å ta aktiv del i egen læringsprosess gjennom utforskende 
arbeidsmåter. (Crawford, 2014).



Sosialt miljø

Det sosiale miljøet i klassen eller klassemiljø er viktig for enkeltelever, gruppen og 
lærerne. Dette er en viktig sosial arena for barn, her lærer de folkeskikk. Å bryte opp den 
sosiale strukturen i klassen kan hjelpe til med forebygging av mobbing, og å styrke 
sosiale relasjoner i klassen. Å trives sosialt legger grunnlaget for å lykkes faglig. 

En doktorgradsstudie gjort ved UiS om fysisk aktivitet på skolen på femtetrinn viser at 
lærere, rektorer og elever i stor grad opplever aktiv læring som en meningsfull 
læringsaktivitet, blant annet i form av bedre samarbeidsklima mellom lærere og bedre 
læringsmiljø i klassene. I tillegg er et viktig funn at fysisk aktivitet i skolen har en sosial 
dimensjon som er verdsatt som viktig av lærere og elever (Kvalø, 2018; Disputas 20. 
september, dermed ikke fullstendig rapport) 

En av grunnelementene i dybdelæring er dette med å diskutere, reflektere og å finne 
løsninger selv, dermed innebærer dybdelæring en sosial dimensjon. 
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Hvilke implikasjoner får dette? 

Oppsummering:

God fysisk form hos barn kan bidra til at barn lærer lettere og har gode kognitive evner. 

Naturopplevelser kan ha positive effekter på barns forhold til natur og miljøbevissthet 
senere i livet. 

Naturen er en god arena for å oppnå dypere læring, så lenge det blir gjort riktig.

De sosiale strukturene endres når man er ute, det kan bidra til en bedring av 
klassemiljøet og sosiale bånd. 

Hvilke implikasjoner får dette for lærerne? For Friluftsrådene? 



6 hovedtrinn for det didaktiske verktøyet «Utvidet 
klasserom»

1. Velg tema

a. Kan temaet undersøkes fra mange innfallsvinkler?

2.Finn et oppdrag som elevene skal løse

a. Fire kriterier på et godt oppdrag

3.Formulere mål for forståelse som hjelper eleven til å løse oppdraget

a. Formulere målene i fire dimensjoner: Kunnskap, metode, hensikt og form

b. Skille mellom forståelse på minst to nivåer: Dybde (master og apprentice) og overflatisk (novise og naiv)

4.Hva kan elevene gjøre på den andre læringsarenaen som de ikke kan gjøre i klasserommet?

5. Velg aktiviteter som lar elevene demonstrere og bygge forståelse

a. Tre faser: Forarbeid, uteaktivitet, og etterarbeid

b. Stimulerer aktivitetene dybdelæring, altså «thinking moves», hos elevene?

6.Underveisvurdering som hjelper elevene til å løse oppdraget

a. Bruke oppdrag for å undersøke hvordan elevene ligger an i forhold til mål for forståelse
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