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Forord 

En stor tak går ud til mine vejledere, Peter Mikael Bom Hansen og Peder Folke Pedersen, som har 

guidet mig gennem den proces det har været at skrive denne BA-opgave. Ligeledes sender jeg en 

tak ud til mine praktikskoler, hvis personale har budt mig velkommen og været imødekommende 

over for mine spørgsmål. Praktiklærernes svar har medvirket til opgavens problemstilling. Sidst 

men ikke mindst, så går en kæmpestor tak ud til min familie. De har udvist stor tålmodighed og 

igangsættervilje, når behovet har været for det – tak Magne og Thea! 
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Abstract 

Denne bacheloropgave kaster lys over de dilemmaer, som geografilærer ”X”, fra ”X-skolen” 

oplever, i valget om at benytte, eller ikke benytte feltgeografisk arbejde i uderummet. Dele af 

opgavens formodede konklusion bekræftes, idet lærer X oplever tid som en afgørende faktor. 

Undersøgelsen graver dog dybere, frem til de bagvedliggende faktorer og yderligere dilemmaer. 

Her nævnes fagets prioritering på X-skolen, X-skolens fleksible skemastruktur, lærernes lyst til at 

inddrage feltgeografi og lærernes kompetencer som en del af dilemmaerne. Disse oplistes i 

konklusionen. Opgavens perspektiverende afsnit belyser, hvorvidt der er behov for en nutidig, 

vidtgående undersøgelse af problemfeltet. Metoden er fænomenologisk-hermeneutisk. Der 

inddrages empiri bl.a. i form af et kvalitativt interview og en statusrapport over geografifagets 

praksis anno 1998. 
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1. Indledning 

Gennem mine praktik- og praksistilknytningsforløb, har jeg erfaret, at uderummet udgør et stort 

læringspotentiale for elever. I første praktik prioriterede jeg, at eleverne skulle ud for at se skoven 

i sin vinterbeklædning. Skoven lå 10 minutters gang fra skolen. Alligevel hørte jeg fra flere elever, 

at de aldrig, eller yderst sjældent modtog undervisning udendørs. Ved evalueringen gav eleverne 

udtryk for, at skovturen var blandt det bedste i forløbet, og det de følte, de fik mest ud af 

læringsmæssigt. Det fik mig efterfølgende til at spørge mine praktiklærere gennem alle mine 

praktikker, hvorvidt de gjorde brug af uderummet. Det viste sig, at de havde et ønske om at bruge 

uderummet, idet de erkendte dets potentiale som ramme og genstandsfelt for læring. Samtidig 

tilkendegav de, at de ikke følte de fik inddraget uderummet i tilstrækkelig grad. Disse udtalelser fra 

de uddannede lærere har givet mig lyst til at undersøge feltet yderligere. 

1.1 Problemindkredsning  

Jeg ser et problem i, at den faguddannede geografilærer, giver udtryk for en lyst til at inddrage 

uderummet, men i selvsamme åndedrag fortæller, at uderummet ikke indgår i undervisningen i 

særlig høj grad. Problemet opstår på baggrund af geografifagets formålsparagraf, hvor det i stk. 2, 

bl.a. står anført, at: ”Elevernes læring baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang 

bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser blandt andet ved feltarbejde” (UVM, 2016). 

Ligeledes fremgår det af vejledningen for geografifaget, at undervisningen handler om; ”… at 

eleverne er aktive og undersøgende også i miljøer uden for klasselokalet” (UVM, 2015a). 

I naturfagene skal man formå at skabe en konkret sammenhæng mellem undervisningen og 

undervisningens genstand – virkeligheden. Dette bør, ifølge vejledningen for faget geografi, ske på 

følgende vis: ”… praktiske hands-on-aktiviteter skal hele tiden knyttes til minds-on-aktiviteter, hvor 

eleverne arbejder aktivt med geografifaglige ord og begreber” (ibid.). Dette taler direkte ind i 

brugen af feltgeografisk arbejde. Geografiforbundet foretog i 1998 en spørgeskemaundersøgelse, 

som gav indblik i geografiundervisningens daglige praksis. Undersøgelsen viste bl.a., at lærerne 

mente, at de var mindre gode til at variere udbuddet af arbejdsformer – herunder inddragelse af 

ekskursioner og praktisk eksperimentelt arbejde (Nielsen, 2000:488-491). 

På grundlag af mine praktikerfaringer og Geo-spørg ’98 undersøgelsen, har jeg i det indledende 

arbejde med bacheloropgaven, gjort det til min antagelse, at lærere generelt har svært ved at få 

inddraget uderummets fulde potentiale, som ramme og genstandsfelt for læring. 

Jeg har valgt et afgrænset fokus, der omhandler en enkelt geografilærers oplevelse omkring 

dilemmaer ved brug af uderummet. Jeg har specifikt valgt at fokusere på feltgeografi som led i 

anvendelsesorienteret undervisning. Min indledende antagelse underbygges på baggrund af en 
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nyere artikel fra nyhedsbureauet Ritzau, udgivet 9. marts 2016, under titlen – ”Skolebørn kommer 

sjældent ud af klassen”. Af artiklen fremgår det, at den seneste reform af folkeskolen er slået fejl, i 

hvert fald når det kommer til den integrerede hensigt om, i højere grad at flytte undervisningen 

fra skolebænken og ud i virkeligheden. Artiklen inddrager en elevskemaundersøgelse, hvor cirka 

13.000 danske folkeskoleelever har svaret på, hvor ofte de modtager undervisning uden for 

skolen. Fire ud af fem af de responderende elever fra 5.-9. klasse svarer, at de sjældent eller aldrig 

modtager undervisning uden for skolen; hvilket er et problem, som tilmed erkendes af 

undervisningsminister, Ellen Trane Nørby (Ritzau, 2016). Sammenlignes artiklen med et 

forskningsnotat, udarbejdet foråret 2014, af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI), så 

tegner der sig et billede af, at reformen ikke har forandret nævneværdigt på lærernes inddragelse 

af uderummet, idet undersøgelsen i Ritzau-artiklen og undersøgelsen i SFI-forskningsnotatet viser 

omtrentligt det samme. I SFI’s elevskemaundersøgelse1, blev elever fordelt på 4., 6. og 8.-9. klasse, 

blandt andet spurgt, hvor ofte de var på ture uden for skolen (i sportsklubber, naturen, byen eller 

andet). Forskningsnotatet viser, at 95% af elevbesvarelserne ligger i den nederste tredjedel af 

skalaen – især elever fra 8.-9. klasse meddeler at de i mindre, eller slet ingen grad har eksterne 

aktiviteter (Toft Hansen, Friis-Hansen og Myrup Jensen, 2015). Dette bekræfter mig i emnets 

relevans for lærergerningen. 

1.2 Formål med bacheloropgaven 

Formålet med opgaven er at kaste lys over de dilemmaer og herihvilende faktorer, der viser sig, i 

forhold til en given geografilærers valg om at benytte, eller ikke benytte feltgeografisk arbejde 

som led i anvendelsesorienteret undervisning i uderummet. I konklusionen opstilles de oplevede 

dilemmaer. Disse er givetvis også gældende for andre geografilæreres arbejdsvilkår og praksis. Det 

perspektiverende afsnit belyser, hvorvidt jeg ser et behov for en nutidig, vidtgående undersøgelse 

af problemstillingen. 

  

                                                      
1 Undersøgelsen er baseret på 19.841 elevbesvarelser. 
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2. Problemformulering 

 Hvilke dilemmaer oplever geografilærer, ”X”, fra ”X-skolen” i forhold til at inddrage 

feltgeografi som led i anvendelsesorienteret undervisning i uderummet? 

I direkte forlængelse af problemformuleringen, finder jeg det relevant at definere, hvad jeg mener 

ved brug af begrebet dilemma. Dette beskriver jeg ud fra følgende definition: 

 Dilemma 

o ”situation hvor man skal træffe et vanskeligt valg, typisk mellem to lige dårlige eller 

gode muligheder” (Den Danske Ordbog, 2016a) 

Af problemformuleringen fremgår begrebet i flertal, da jeg har en formodning om, at lærer X står 

overfor flere dilemmaer i valget om at inddrage feltgeografi som led i anvendelsesorienteret 

undervisning i uderummet. I opgaven benytter jeg desuden begrebet faktor, ligeledes i flertal, for 

at beskrive omstændighederne bag dilemmaerne. Min forståelse er, at adskillige faktorer bidrager 

til dilemmaernes eksistens – se definition nedenfor: 

 Faktor 

o ”omstændighed, kraft eller påvirkning der bidrager til at fremkalde et bestemt 

resultat” (Den Danske Ordbog, 2016b) 

For at kunne besvare problemformuleringen, har jeg valgt en metode og derefter opstillet en 

række arbejdsspørgsmål, der besvares for at afdække problemfeltet. Metoden er nærmere 

beskrevet i næste afsnit. 
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3. Metode 

Jeg har gjort brug af den fænomenologisk-hermeneutiske videnskabsteoretiske tilgang. Metoden 

bevæger sig inden for den humanvidenskabelige tradition. Gennem fortolkning søger jeg en 

erkendelse af verden, der baserer sig på forståelse af menneskelige livssammenhænge. 

Fænomenologien drejer sig om fænomener, sådan som de fremtræder for det menneskelige 

subjekt i erfaringen. Her søger man at beskrive, hvordan tingene viser sig for mennesket i en 

oplevelsesmæssig tilegnelse af verden. Livsverdenen er fundamental i den menneskelige 

virkelighed. I livsverdenen indgår den betydning som ting og andre mennesker har for os i vores liv 

(Jens Thisted, 2010:48-60). Hermeneutikkens greb viser sig, idet jeg som undersøger, besidder en 

forforståelse – eller fordom. Disse skal ikke forstås negativt, men bør ses som en række 

forhåndsantagelser, der skal bringes i spil for at kunne nå frem til en forståelse og erkendelse af 

den konkrete situation. Dette beskriver filosoffen, Hans-Georg Gadamer (1900-2002) vha. 

begrebet meningshorisont (ibid.). Gennem mit møde med en tekst2 får jeg indblik i tekstens 

meningshorisont. Min meningshorisont skal nærme sig tekstens, så horisontsammensmeltning3 

forekommer. Jeg udvider således min horisont – og når frem til en dybere forståelse af 

sammenhængene i verden (ibid.). 

3.1 Arbejdsspørgsmål 

Følgende arbejdsspørgsmål er benyttet som støtte gennem skriveprocessen, for at sikre, at jeg 

kommer fyldestgørende omkring opgavens problemformulering. Besvarelserne er en implicit del af 

opgavens teoriafsnit – se afsnit 4. 

 Hvordan defineres anvendelsesorienteret undervisning og feltgeografi? 

 Hvordan kan uderumsundervisning bidrage til elevers læring? 

 Hvilke typer uderumsundervisning findes der? 

 Hvad siger forskningen på området? 

 Hvilken pædagogik kan sættes i forbindelse med udeundervisning? 

  

                                                      
2 Verbale udtryk fra en person opfattes også som tekst. 
3 Horisontsammensmeltning er ligeledes et begreb af Gadamer. 
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3.2 Min forforståelse 

Dette afsnit beskriver min forforståelse, da jeg har haft en række forventninger til, hvad en 

geografilærer vil svare, når det kommer til faktorer bag valget om at inddrage eller udelade 

feltarbejde i undervisningen. Disse forudantagelser kan beskrives som min formodede konklusion. 

Jeg formoder, at interviewpersonen, vil komme med udtalelser, der peger i retning af følgende: 

 Det kræver mere tid at planlægge forløb, hvor eleverne skal uden for klasselokalet. 

 Lærere mangler kompetencer i at kunne håndtere brugen af uderummet. 

 Feltarbejde stiller krav om udstyr – udstyr er dyrt. 

 Skolens udstyr er slidt og demotiverende at bruge. 

 Elever bliver løsslupne og har svært ved at fastholde et fagligt fokus, hvis de er udendørs. 

 Det kan give skemamæssige vanskeligheder at samle flere lektioner. 

 Geografifaget er underprioriteret i skolens timefordeling – se figur 1. 

o 2 x 45 min. om ugen i 7. klasse 

o 1 x 45 min om ugen i 8.- og 9. klasse 

3.3 Undersøgelsestilgang 

Indledningsvis er min undersøgende tilgang skabt på basis af referencemæssig gennemgang af 

andre lærerfaglige BA-projekter. Disse er fundet via søgning på google, hvilket ofte har ledt mig 

frem til siderne; UC-Viden og Folkeskolen.dk. BA-projekterne har i nogen grad bevæget sig 

omkring samme emnefelt. Dernæst er der foretaget søgning i biblioteksdatabaser i UCC- og 

kommunalt regi, hvorigennem der er opnået adgang til en stor del af de anvendte litterære kilder. 

Ydermere er der foretaget artikelsøgning via SkoDa – Infomedia. Dokumentation for kildesøgning 

er vedlagt – se bilag 1. 

Den indsamlede empiri består af et semistruktureret kvalitativt interview af en faguddannet 

geografilærer i grundskolen. Interviewet er blevet til vha. en interviewguide – se bilag 3. Foruden 

 

Figur 1: Figuren er sammensat ud fra bilag 1 i Folkeskoleloven. Heraf fremgår minimumstimetal og vejledende timetal for alle 
grundskolens fag. Geografi har sammenlagt 120 timer fordelt over tre klassetrin. 30 timer svarer til 45 minutters undervisning 
pr. uge. Kilde: (UVM, 2015b) 
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denne kvalitative del, har jeg inddraget en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse ved navn; Geo-

spørg ’98. Undersøgelsen er udarbejdet af netværksgruppen i geografi og blev udgivet i 2000. Den 

havde til hensigt at afdække rammer og praksis for faget, samt lærere og skolelederes holdninger 

til geografifaget (Netværksgruppen i geografi, 2000). Derudover har jeg inddraget faghæfte, 

læseplan og vejledning for geografifaget (UVM, 2016), så de officielle rammer for faget sættes i 

relation til fagets udførelse i praksis. For en mere uddybende beskrivelse omkring empiriens 

omfang, henviser jeg til opgavens empiriafsnit – se afsnit 5. 

Indsamlingen af opgavens kvalitative del – det semistrukturerede interview – gennemgår en 

række faser. Første fase består af design og tematisering af interviewguide. Anden fase består af 

interviewsamtalen mellem interviewpersonen og jeg. Interviewet er optaget og gemt som lydfil 

med henblik på transskription. Transskriptionen udgør en tredje og omfangsrig fase, idet 

interviewet gennemlyttes ad flere omgange og i forskellige tempi, så udsagn fra interviewer og 

interviewperson overgår ordret og nøje fra lydfil til tekstdokument. Dernæst kan den fjerde fase 

indledes, i form af analysen (Kvale og Brinkmann, 2009). Analysen er beskrevet i afsnit 6. 

4. Teori – begrebsafdækning 

Følgende afsnit afdækker betydningen- og min forståelse af en række kernebegreber, som 

behandles i opgaven. Endvidere indeholder afsnittet de teoridele, som opgavens analysearbejde 

baseres på. 

4.1 Anvendelsesorienteret undervisning 

Anvendelsesorienteret undervisning kan indgå som led i at skabe variation i undervisnings-

formerne. Eleverne tilgår det faglige stof på flere måder og opnår derved adgang til flere lærings-

veje. Elevernes faglige viden kobles til virkelighedsnære, praksisorienterede aktiviteter og 

erfaringer. Forenklet kan man sige, at det handler om at variere læringen – og derved søge væk fra 

den traditionelle undervisningsform i klasseværelset, som ofte har et bogligt fokus (EMU.dk, 

2015a). Jeg sætter anvendelsesorienteret undervisning i direkte relation med geografifagets 

inddragelse af uderummet. Metoden kan dog reelt også benyttes indendørs. 

Ifølge EMU.dk, så viser forskningen, at: 

 ”Undersøgelses- og praksisorienterede undervisningsmetoder med fokus på elevernes egne 

erfaringsdannelser kan påvirke elevernes faglige og trivselsmæssige udvikling positivt. 

 Anvendelsen af praktiske læremidler i undervisningen er én form for anvendelsesorienteret 

undervisning, der kan skabe flere læringsveje og styrke elevernes faglige udvikling. 
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 Brugen af teknologi i undervisningen øger elevernes faglige udbytte af undervisningen. Det 

er dog en forudsætning, at teknologien inddrages i den almene undervisning, hvis eleverne 

skal have fagligt gavn af de digitale læremidler. ” (EMU.dk, 2015b) 

Jeg kobler anvendelsesorienteret undervisning sammen med uderumsundervisning, bl.a. på 

baggrund af en forskningskortlægningsrapport fra 2014, bestilt af undervisningsministeriet. 

Rapporten tegner et billede gennem kortlægning af både national- og international skoleforskning. 

Heri behandles en række temaer, hvoriblandt udendørs undervisning4 er at finde. Dette tema 

belyser, hvordan udendørs undervisning kan bidrage positivt til elevers læring og trivsel gennem 

en varieret tilgang til undervisning, hvor fokus er at koble elevernes praktiske erfaringer med faglig 

viden i konkrete kontekster. 

Rapporten viser, at udendørs undervisning kendetegnes ved følgende forhold: 

 ”Udendørs undervisning er en varieret og undersøgelsesorienteret tilgang til læring, der er 

kendetegnet ved, at eleverne tilegner sig viden via de praktiske erfaringer de tilegner sig i 

autentiske og konkrete situationer. 

 Typisk inddrages materialer fra omgivelserne med henblik på at skabe flere tilgange til 

læring for eleverne. 

 Udendørs undervisning er kendetegnet ved gruppe- og samarbejde, der styrker elevernes 

kommunikative evner, udfordrer elevernes opgaveløsningsstrategier samt styrker 

sammenhold og projektorienteret undervisning. ” 

(Rambøll, Aarhus Universitet og Dansk Clearinghouse, 2014) 

En undersøgelsesorienteret tilgang til læring, relaterer jeg til anvendelsesorienteret undervisning 

og feltgeografi. Jeg oplever især autencitet og samarbejde som nøgleord i denne sammenhæng, 

idet eleverne modtager dele af undervisningen i uderummet – i konkrete og virkelighedsnære 

situationer, under samarbejde med andre elever. Feltgeografi beskrives nærmere i næste afsnit. 

  

                                                      
4 Rapportens titel bruger begrebet udeskole omkring temaet, men benytter derefter termen udendørs undervisning 
konsekvent gennem rapporten. 
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4.2 Feltgeografi – geografisk feltarbejde 

Feltgeografi omhandler benyttelsen af udendørs miljøer som læringsressource. En særlig ting 

herved er, at man kobler det boglige til det praktiske og omvendt, hvilket foregår i faser. Faserne 

er beskrevet ud fra Poul Kristensens bog; Feltgeografi (2007), dog i forenklet form. 

Fase 1: Forberedelsesfasen – her finder planlægning sted og aftaler for selve feltarbejdet 

fastlægges. 

Fase 2: Indsamlingsfasen – her befinder klassen sig i felten, hvor der indsamles 

informationer af forskellige typer – fx kortskitser, interviews, fotos og prøver af forskellig 

art. 

Fase 3: Bearbejdningsfasen – her arbejdes med de indsamlede data. Disse udvælges, 

systematiseres, tolkes og vurderes med henblik på videre formidling – og som 

dokumentation for arbejdet. Her finder den faglige fordybning sted. 

Fase 4: Præsentations- og formidlingsfasen – her præsenteres produktet og udbyttet af 

feltarbejdet formidles videre, hvilket både kan ske i skriftlig og mundtlig form. Respons til 

eleverne er et vigtigt led i denne fase. Responsen bidrager til læringen. 

(Kristensen, 2007:202-216) 

Teorien kobles sammen med praksis gennem brug af eksperimenterende aktiviteter og 

undersøgende metoder, som fordrer høj elevaktivitet. Geografisk feltarbejde giver eleverne 

mulighed for at lære via forskellige sanseindtryk5. Feltgeografi bør ikke sidestilles med 

geografiekskursioner, men kan beskrives som en mulig undervisningsform ved en ekskursion. 

Feltarbejde kan sagtens forekomme lige uden for klasselokalet. Det er karakteristisk, at 

feltarbejdet har et fagligt indhold. Hertil bør siges, at formålet er, at eleverne selv undersøger det, 

der er undervisningens genstand (ibid.).  

Der skelnes mellem flere typer af feltarbejde – her nævnes: hypotesetestende-, 

problemorienteret-, opdagelses- og færdighedstrænende feltarbejde  

(Kristensen, Kjeldsen, Pedersen, Jørgensen & Bruun, 2011). 

 Hypotesetestende feltarbejde: 

o Eleverne undersøger om en given hypotese passer. Fx kunne eleverne på baggrund 

af topografiske kort, opstille hypoteser omkring landskabets dannelse, hvorefter 

det undersøges på baggrund af jordprøver etc. 

 Problemorienteret feltarbejde: 

o Eleverne undersøger baggrunden for konflikter i et område de har adgang til. 

Udgangspunktet er, at der ofte opstår interessemodsætninger i forhold til et givent 

areals udnyttelse eller benyttelse. Feltarbejdet kan bl.a. bestå i at interviewe 

                                                      
5 Sansningsperspektivet beskrives senere i opgaven. 
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forskellige interessegrupper – fx lokalbefolkningen, naturfredningsfolk eller 

politikere. 

 Opdagelsesfeltarbejde: 

o Elevernes spontane reaktioner vægter højt ved denne arbejdsform. De kan fx blive 

sendt ud i et område via en bestemt rute, med et formål om at lægge mærke til 

fænomener gennem iagttagelse og observation.  

 Færdighedstrænende feltarbejde: 

o Færdighedstræning finder som regel sted under alle typer feltarbejder. Baggrunden 

for at udpensle denne type er, at man forud for det egentlige feltgeografiske 

arbejde kan opleve et behov for at eleverne træner bestemte færdigheder. Det 

kunne fx være brug af GPS eller andet udstyr, registreringsmetodik, kortaflæsning 

etc. (ibid.). 

Ved feltgeografi bør læreren huske, at rollefordelingen forskubbes i forhold til den traditionelle 

klasseundervisning. Eleverne skal selv sanse og sprogliggøre deres iagttagelser. Læreren indtræder 

i højere grad i en vejledende rolle som konsulent. Ligeså bør man huske, at grundig 

dokumentation er en nødvendighed, således eleverne har mulighed for at efterbehandle de 

indsamlede data så nøjagtigt som muligt. Endvidere bør udstyr, øvelser og eventuelle tekster være 

gennemtestet og afprøvet af læreren før klassen begiver sig ud i felten (Sørensen, 2007). 

Feltarbejde indeholder en tidsmæssig afgrænsning. Denne tidmæssige dimension bør ikke 

bruges som undskyldning for altid at blive hjemme i klasselokalet, da meget feltarbejde sagtens 

kan foregå i lokalområdet altså tæt ved skolen, sågar i en lektionsopdelt hverdag (Kristensen, 

2007:209). 

Jeg vurderer, at feltgeografisk arbejde kan indgå som led i anvendelsesorienteret undervisning. 

4.3 Udeskole vs. uderumsundervisning m.m. 

Kært barn har mange navne. Uderumsundervisning, eksterne læringsmiljøer, udeundervisning, 

outdoor education, feltarbejde osv. Der findes et væld af forskellige navne til dette 

undervisningsfænomen, hvoraf nogle kan findes nærmere defineret end andre. I denne opgave, 

benyttes begreberne feltarbejde, feltgeografi, feltgeografisk arbejde og uderumsundervisning m.fl. 

i flæng. Jeg har dog valgt konsekvent at udelade brugen af følgende begreb; udeskole – da dette 

ofte forbindes med en særlig gren af uderumsundervisningen, hvor en række forudsætninger skal 

være opfyldt, før undervisningen indgår under denne term (Udeskole.dk, 2006). Det er fx ikke nok 

at inddrage uderummet en halv eller en hel lektion med ugers mellemrum – som led i at variere 

den traditionelle klasseundervisning, hvilket kan være tilfældet ved brug af feltgeografi. Jeg har 

valgt at lave denne skelnen på trods af, at man bl.a. på EMU.dk – undervisningsministeriets og 

hele Danmarks læringsportal – støder ind i begrebet udeskole som en tilnærmet fællesbetegnelse 
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for al undervisning i uderummet. Nedenstående figur 2, danner et overblik over min forståelse af 

uderumsundervisningens alsidige grene – se figurtekst for uddybning. 

4.4 Uderumspædagogik 

Dette afsnit beskriver, hvordan uderummet adskiller sig fra klasserummet, i forhold til 

repræsentationsformer og kundskabsniveauer. Jeg har gjort brug af teoretikerne Arne Jordet og 

Kjeld Fredens – dele af deres teoretiske bidrag er beskrevet i det næstfølgende. 

4.4.1 Arne Jordet – repræsentationsformer og sansning 

I næstfølgende indgår en figur udarbejdet af den norske professor, Arne Nikolaisen Jordet (2010) – 

se figur 3. I figuren skitserer Jordet, at det meste af skolens undervisning i dag, kræver elevernes 

brug af kundskabsformer på et abstrakt plan – det symbolske niveau, hvor tekst og symboler – 

 
Figur 2: Egen overbliksmodel over de forskellige grene af uderumsundervisning. I midten ses ”uderumsundervisning”, som 

danner fællesbetegnelsen for al undervisning i uderummet. Øverst ses ”feltarbejde”, der anses som en vigtig del af naturfags-

undervisningen – og som er denne opgaves omdrejningspunkt i form af feltgeografi. Til højre ses ”traditionel undervisning i 

uderummet”, hvilket jeg anser som en gråzone i forhold til uderumsundervisning, idet her afviges fra en anvendelsesorienteret 

arbejdsmetode. Nederst ses ”eksternt udendørs læringsmiljø”, som bl.a. indbefatter ekskursioner – evt. med bidrag fra eksterne 

formidlere, så som naturvejledere. Til venstre ses ”udeskole”, som jeg ekspliciterer er en gren helt for sig selv, hvor der bl.a. 

foreligger krav om, hvor ofte eleverne skal undervises i uderummet. 
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altså sprogbrug, forklares gennem brug af sprog (ibid.:173-176). Han efterlyser, at man i dagens 

skole, i langt højere grad benytter sig af repræsentationsformer på det autentiske niveau, altså 

den modsatte ende af abstraktionsniveauerne. Her knyttes sprogbrug til handling i verden, hvilket 

fordrer elevernes konkrete kundskaber. Jordet mener, at moderne uddannelse kræver inddragelse 

af skolens omgivelser, så der skabes kobling mellem lærestoffet og barnets erfaringer fra livet 

uden for skolen (ibid.). Denne kobling på tværs af abstraktionsniveauerne, ser jeg som en 

betydelig del af anvendelsesorienteret undervisning. 

  

Jordet har yderligere sammenfattet en række centrale kendetegn ved pædagogikken i 

uderumsundervisning6 (ibid.:34-45). Jeg har valgt at inddrage sammenfatningens punkt 6; læring 

gennem brug af krop og sanser7, idet jeg ønsker at belyse uderummets bidrag til sansning. Dog 

finder jeg det relevant at nævne, at de centrale kendetegn tilsammen munder ud i dannelse af det 

hele menneske, hvilket beskrives via kobling af termerne hoved, hjerte og hånd. Omkring 

sansningen nævnes det, at eleverne, ved brug af krop og sanser, får flere knager at hænge 

kundskaberne op på. Dog kræver denne læring, at der finder kommunikation sted mellem lærer og 

                                                      
6 Jordet bruger begrebet udeskole (uteskole), hvor jeg her har valgt uderumsundervisning. 
7 Egen oversættelse. 

 

Figur 3: (Jordet, 2010:175) – Figuren viser de forskellige niveauer fra det konkrete (niveau 1) til det abstrakte (niveau 5). 
Skolens traditionelle undervisning er iflg. Jordet, præget af de symbolske repræsentationsformer. Det konkrete spiller 
først reelt ind, idet eleverne kommer ud. 
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elev, såvel som mellem elev og elev. Jordet mener, at eleverne kan forholde sig skolens 

kundskabsindhold gennem aktiv brug af krop og sanser – de kan se, høre, lugte, røre og smage 

(ibid.:43-44). Dette sansningsperspektiv leder mig videre til den danske læge og hjerneforsker – 

Kjeld Fredens. 

4.4.2 Kjeld Fredens – når tingene taler til os 

Sansningsperspektivet har jeg valgt at beskrive ud fra læge og hjerneforsker, Kjeld Fredens’ 

webartikel, Når tingene taler til os, skrevet til Udeskole.dk (Fredens, 2006). Fredens skriver om 

undervisningsfænomenet udeskole, hvilket opgaven ikke behandler i sin særegne art. Jeg vurderer 

dog, at Fredens’ teoretiske bidrag, kan hæftes sammen med feltgeografiens benyttelse af 

uderummet, idet sansningsperspektivet også indgår her. Foruden den webbaserede artikel, har jeg 

støttet mig op ad dele af bogen; Mennesket i hjernen – en grundbog i neuropædagogik (Fredens, 

2012). 

Fredens siger, at ting taler til os på tre måder: 

 Som indhold i en sansning (som oplevelse) 

 Som tegn på en erkendelse (som forståelse) 

 Som redskab for et udtryk eller en handling 

(Fredens, 2006) 

Oplevelse, forståelse og handling er alle af betydning, men de skal sættes i spil indbyrdes, hvis der 

skal opnås kendskab til de ting man møder. Man skal altså have kendskab til ting i form af viden og 

være i stand til at bruge denne viden i nye situationer, hvis læring skal lykkes. Tingene møder os 

konkret og kropsligt. På denne vis influerer tingene på os – de udfordrer os kropsligt og kognitivt 

(Fredens, 2006). 

Han beskriver videre om tingenes indvirkning på krop, kognition og sanser: 

”Ting udfordrer os kropsligt og kognitivt (…) Tingene gør indtryk på os, og vi udtrykker os 

med dem; barnet oplever pinden med sine fem sanser, og det handler motorisk med tingen, 

og mellem sansning og motorik er der komplicerede kognitive processer, som fører til en 

forståelse. Men processen er en helhed af sansning, kognition og motorik. ” (ibid.) 

Således er det en helhed af de førnævnte tre erkendelsesformer, der bliver målet, hvis man ønsker 

at imødekomme en læring, der ikke blot sikrer en forståelse, men som også inddrager oplevelse og 

handling. Først da kan man være nogenlunde sikker på, at eleven kan bruge det lærte i nye 

situationer. Forholdet mellem inde- og uderum er ideelt set et komplementært forhold, hvor 

fordelene ved det ene rum eksisterer i kraft af det andet, idet der er en afgørende forskel. Ifølge 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2016



BA-2016 Peter Skyldahl Sørensen – bk12d903 18.05.2016 

Side 16 af 33 

Fredens, er det netop det komplementære aspekt, læreren skal huske i sin planlægning af 

undervisningen (ibid.). 

Jeg har placeret Kjeld Fredens’ teori i forlængelse af afsnittet om repræsentationsformer og 

sansning. Hans teori bevæger sig dog, i høj grad, også ind på processer forbundet med læring, så 

det kunne lige såvel hører under næste afsnit omkring læreprocesser. Jeg vælger at se Fredens 

som bindeleddet mellem disse to afsnit. 

4.5 Uderumsundervisning – læreprocesser 

Jeg finder det relevant at redegøre for de læreprocesser, der opstår i forbindelse med 

uderumsundervisning som læringsfænomen. Det vil næste afsnit omhandle. 

4.5.1 Trine Hyllested – en forståelse af læring 

Jeg har inddraget Trine Hyllesteds forståelse af læring (Hyllested, 2009:25-37), da den stemmer 

overens med min forståelse. Her beskrives læring som en personlig og social konstruktion, der 

hele tiden forandres (ibid.). Hyllesteds forståelse bevæger sig omkring konstruktivismen og 

socialkonstruktivismen. Hun skriver bl.a. ud fra en af de helt store læringsteoretikere inden for den 

kognitive psykologi, idet hun nævner den schweiziske psykolog, Jean Piaget (1896-1980). 

Yderligere har jeg valgt at inddrage den amerikanske sociolog, John Dewey (1859-1952), hvis teori 

omhandler erfaringsbaseret læring. Jeg har beskrevet dele af Piaget og Deweys erkendelses- og 

læringsteorier senere i opgaven, men først inddrager jeg Hyllesteds perspektiv på læring. 

Hyllested beskriver læring ud fra flere aspekter: 

 Det erkendelsesmæssige aspekt: Man reflekterer over det lærte, og at man forbinder det til 

tidligere læring, bl.a. gennem brug af ord og begreber i forskellige udtryksformer. 

 Det følelsesmæssige aspekt: Man skal have lyst og mod til at lære. Indholdet skal have 

værdi for subjektet. Føler man sig godt tilpas er man mere disponeret for læring. 

 Det praktiske aspekt: Man skal gøre sig en række praktiske erfaringer, hvor man bruger 

sine hænder og de øvrige sanser til at opleve sin omverden og dens genstande. 

 Det sociale aspekt: Omhandler relationen til de mennesker subjektet er blandt mens 

læringen finder sted. Personer man er blandt, har stor indflydelse på, hvorvidt man har det 

godt eller ej. Har man det godt, øges muligheden for samarbejde og evnen til at lære af 

hinanden (ibid.). 

Ovenstående aspekter betegner Hyllested også som typer af stimuli. Viden skabes inde i den 

lærende på baggrund af stimuli udefra. Her nævnes erkendelsesmæssige- (at tænke og formulere 

sig), følelsesmæssige- (at sanse), færdighedsmæssige- (at prøve og at kunne) og sociale stimuli 
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(diskussion i makkerpar og grupper). Ud fra Piaget, skriver hun, at konkrete erfaringer ikke i sig 

selv skaber viden. Der er behov for sansning og evt. fysisk handling, som efterfølges af refleksion, 

før læring opstår. Undervisning og læring består bl.a. af, at man hele tiden udfordrer elevernes 

forforståelse, så man kvalificerer den nye viden i forhold til tidligere forståelser. Hun beskriver 

viden som et socialt konstrueret fænomen, der ikke blot kommer af sig selv via biologisk udvikling 

– men som et kulturelt betinget fænomen. Læring og erkendelse bliver derved både en individuel- 

og gruppemæssig erfaring, som er forbundet i sociale og kulturelle sammenhænge (ibid.).  

I de næste to afsnit beskrives dele af Piaget og Deweys teorier. 

4.5.2 Jean Piaget – assimilation, akkommodation og ligevægtsteorien 

Piaget forbindes med konstruktivismen. Han sætter det aktive og handlende individ i centrum. Han 

benytter begrebet skemaer, omkring individets kognitive strukturer. Disse skemaer udgøre 

muligheder og begrænsninger i menneskets forståelse og evne til at handle. Han beskriver 

menneskets evne til at lære, gennem brug af begreberne assimilation og akkommodation. Disse 

udgør hver sin proces. Assimilation omhandler et individs evne til at lade sig stimulere af 

omgivelserne, og lade disse stimuli indgå i allerede eksisterende skemaer. Mennesket oplever og 

erfarer således verden, og forsøger at forstå denne i overensstemmelse med allerede eksisterende 

måder at begribe på (Beck, Kaspersen & Paulsen, 2014:260-263). Piagets brug af begrebet stimuli, 

sidestiller jeg delvist med Fredens’ teori omkring tingenes evne til at influere på og i mennesket. 

Akkommodation handler om individets evne til at omdanne eller udbygge de eksisterende 

skemaer. Dette er en fundamental erkendelsesproces, hvor Piaget inddrager ligevægtsbegrebet i 

sin beskrivelse. Ligevægtsteorien går ud på, at man påvirkes i form af kognitiv ubalance, i mødet 

mellem erfaring og viden – som det ikke lader sig gøre at placere i de eksisterende skemaer. 

Processen kræver omstrukturering gennem supplering eller ændring af skemaet. De to processer 

er modsætningsfyldte og samtidigt dynamisk forbundet – fælles for dem er, at de er afgørende for 

læring (ibid.:260-263). Piaget når bl.a. frem til, at der findes tæt sammenhæng mellem individets 

indre operative processer og så dem, der bliver til i samarbejdet mellem mennesker (ibid.:274), 

hvilket fører mig videre til Deweys sociale og erfaringsbaserede læringsteori.  

4.5.3 John Dewey – erfaringsbaseret læring 

Dewey betegnes ofte som pragmatiker og socialkonstruktivist. Han er i pædagogiske kredse blevet 

berømt for sloganet learning by doing. Mennesket lærer ved at gøre tingene. Dette bør læreren 

forholde sig til når undervisning planlægges og gennemføres. Man bør dog afholde sig fra kun at 

relatere Deweys tænkning ud fra begrebet doing, som en rent praktisk gøren. Dewey har selv 

omtalt sin teori som led i refleksiv læring – herved skal undervisningen skabe mulighed for, at 
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elever kan forbinde det praktiske livs handlinger med refleksion og teori. Erfaringen bliver herved 

et vigtigt omdrejningspunkt (Beck, Kaspersen & Paulsen:397-398). Gennem sin instrumentalistiske 

filosofi, indtager Dewey følgende standpunkt; mennesket lærer om virkeligheden, ved at handle i 

forhold til den (ibid.:401). Fremfor at forholde sig til abstrakte diskussioner, interesserer 

pragmatismen sig for erkendelse som led i problemløsning – i form af det nyttige, det brugbare og 

det virksomme. Skolen skal, forenklet sagt, gøre det muligt for den opvoksende generation at 

tilegne sig viden på en erfarende vis, som bl.a. sker gennem problemløsning. Erfaringsbegrebet 

står således centralt for Dewey – her skabes en relation mellem individet og dets omverden. 

Erfaring fører til erkendelse, og det man omtaler som teori, er reelt set en begrebslig og abstrakt 

gengivelse af noget, som er tæt forbundet med vores erfaringer (ibid.:402-404). Sidstnævnte 

relaterer jeg til Jordets teori vedr. repræsentationsformer fra konkret til abstrakt niveau.  

Dewey hævder, at den moderne skole risikerer at ødelægge elevernes motivation, og at man 

derved ikke når frem til de ønskede resultater, nemlig – at børn og unge benytter nysgerrighed til 

at skabe erfaringsprocesser og aktivitetsformer, der fører til viden. Eleverne skal indgå aktivt i et 

demokratisk samfund, som er funderet på respekt og tolerance, men hvor individets skaberevner 

ligeledes er i centrum (ibid.:407-408). 

Dewey opererer med en faseinddeling af erfaringslæringen som jeg delvist sidestiller med 

arbejdsfaserne i feltgeografi – se afsnit 4.2. Følgende er en forsimpling af Deweys faseinddeling; 

Den første fase drejer sig om, at man oplever, at der er noget man ikke ved. I anden fase udføres 

undersøgelser. I tredje fase når man på baggrund af teori, frem til en konklusion. I fjerde fase går 

man ud og eksperimenterer med sin nye viden (ibid.:403). Det er i særlig grad det 

hypotesetestende feltarbejde jeg oplever Dewey tale sig ind i. Ligeledes finder jeg Deweys pointe 

omkring elevernes nysgerrighed væsentlig, da nysgerrighedsbegrebet fremgår af geografifagets 

formålsparagraf stk. 2 (UVM, 2016). 

5. Empiri 

I dette afsnit beskrives opgavens empiri. For en indføring i indsamlingen af empiri og efterfølgende 

bearbejdning, henviser jeg til opgavens metodeafsnit – se afsnit 3. Selve analysen, som er en del af 

efterbearbejdningen, findes under opgavens analyseafsnit – se afsnit 6.  

Jeg har foretaget et semistruktureret, kvalitativt interview af en geografilærer i folkeskolen. 

Interviewet er foretaget med afsæt i teoribogen; Interview – introduktion til et håndværk (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Interviewpersonen (IP) har underskrevet en informeret samtykkeerklæring – se 

bilag 3. Samtykket giver mig tilladelse til at anvende de oplysninger, som er kommet mig i hænde. 

IP er anonymiseret og går under betegnelsen – ”lærer X” eller blot ”X” i opgavens andre dele. 
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Anonymiseringen er valgt som led i aftalegrundlaget, da det forventes at man derved kommer 

nærmere IP’s reelle holdning. Det gør IP tryg ved behandlingen af dennes udtalelser, så modet til 

at tale åbent og ærligt højnes. Desuden er anonymisering en sikring af generelt følsomme 

oplysninger, som kræver varsom behandling (ibid.). Hele interviewet er optaget og efterfølgende 

transskriberet. I bilagene findes et uddrag af interviewet – se bilag 4a. Endvidere findes et link til 

et eksternt bilag, indeholdende en komplet transskription – se bilag 4b. 

5.1 Om interviewpersonen – ”X” 

X er en mandlig folkeskolelærer med knap ti års erfaring. Han er uddannet med geografi som 

linjefag. X arbejder på en folkeskole (X-skolen), beliggende i en naturskøn forstad nær København. 

X har indgået et samarbejde med en professionshøjskole, som bevirker, at 

geografilærerstuderende kan få lov at arbejde mere praksistilknyttet med uderumsundervisning. 

Samarbejdet har eksisteret siden 2008, hvilket bl.a. har bidraget til, at X-skolens elever har 

modtaget dele af geografiundervisningen i uderummet. Samtidigt har de lærerstuderende kunnet 

gøre sig erfaringer med brug af uderummet. X-skolen er tresporet og X er den eneste 

faguddannede geografilærer. Han varetager geografiundervisning i et enkelt af sporene. X har et 

ønske om at inddrage uderummet i høj grad, men oplever, at det ikke altid lader sig gøre i det 

ønskede omfang. 

5.2 Om Geo-spørg ’98 undersøgelsen 

Jeg har inddraget en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, foretaget af netværksgruppen i 

geografi. Undersøgelsen hedder Geo-spørg ’98. Målet med undersøgelsen har været at tegne et 

realistisk og veldokumenteret billede af geografifagets daglige praksis anno 1998. De adspurgte er 

lærere, som underviser i geografi og skoleledere. Formålet har været at udarbejde en 

statusredegørelse, som skaber initiativer til udviklingsarbejder i og for faget (Netværksgruppen i 

geografi, 2000). Den del jeg har gjort brug af, omhandler særligt fagets inddragelse af uderummet 

– i form af ekskursioner og feltarbejde. Dette er også skitseret i opgavens problemindkredsning, 

hvor jeg bl.a. inddrager en opsummerende artikel, som er udgivet samme år, kort før rapporten. 

En vigtig pointe i forhold til undersøgelsens relevans for min problemformulering er, at Geo-spørg 

’98 ikke har spurgt ind til årsagerne bag lærerens tøven ved at tage elever med uden for 

klasseværelset – det er netop omdrejningspunktet for denne bacheloropgave. Netværksgruppen 

skitserer problematikken om manglende inddragelse af uderummet på følgende vis: 

”Der er givetvis mange forklaringer, men det er et område, hvor der må gøres en indsats, ellers 

mister faget helt sit potentiale som et fag, der giver omverdensforståelse og handler om det 

virkelige liv. ” (ibid.:35) 
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5.3 Geografifagets formelle rammer – faghæfte, læseplan og vejledning 

I problemindkredsningen har jeg inddraget faghæftet, læseplanen og vejledningen for faget 

geografi, da jeg ønsker at belyse, hvilken relevans udeundervisning har i forbindelse med de 

ministerielle krav til fagets udførelse i praksis. Her nævnes feltarbejde som en variation i 

arbejdsformerne (UVM, 2016), hvilket dermed bør ses som et væsentligt led i elevernes vej til 

læring og forståelse af omverdenen og geografifaget. 

6. Analyse og diskussion 

Følgende analyse og diskussion er skabt med udgangspunkt i X’s interviewudtalelser. Analysen er 

kategoriseret for at fokusere analysearbejdet, der består i at nedbryde til enkeltdele (Kvale og 

Brinkmann, 2009). Her synliggøres de faglige redskaber i form af teoretiske og yderligere empiriske 

bidrag. De inddragede udtalelser fra lærer X, er gengivet i omtrentligt omfang og kan findes i 

uddraget af interviewtransskriptionen – se bilag 4a. Hertil nævnes, at mine udtryk er fremhævet 

med gråt. Der forekommer delvise overlap på tværs af analysens kategoriseringer. Pointen er, at 

jeg finder frem til de dilemmaer som X oplever i valget om at inddrage feltgeografi – og således 

også de faktorer, som ligger bag brugen af dette, eller manglen på samme. 

6.1 X’s fagforståelse og perspektiv på læring i uderummet  

X udtrykker følgende om sin undervisning: 

”Jeg underviser efter den tanke, at læring det sker gennem handling, oplevelse og forståelse (….) 

kroppen den er også intelligent – den har påvirkning på vores læring… og derfor er uderummet også 

vigtigt (…) det er med til at aktivere sanserne som også er med til at aktivere kroppen og læringen, 

så vi har et samspil mellem hoved og krop (…) det er jo også noget af det som jeg gerne vil – og det 

bruger vi jo heller ikke særligt meget”. 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

Dette stemmer overens med hjerneforsker, Kjeld Fredens, som taler om det gode uderum. 

Fredens’ forskning peger netop på, at uderummets bestanddele taler til os på tre måder: Som 

indhold i en sansning – som oplevelse, som tegn på erkendelse – som forståelse og som redskab 

for et udtryk eller handling (Fredens, 2006). 

Jeg ser desuden udtalelsen stemme overens med X’s ønske om at inddrage uderummet i sin 

undervisning. Endvidere kæder jeg citatet sammen med Jordets teori, der omhandler læring 

gennem brug af krop og sanser. Ydermere ser jeg sansningsperspektivet tale sig ind i Piagets 

ligevægtsteori, som bl.a. beskriver omgivelsernes indvirkning på det aktive og handlende individ, 

gennem indre og ydre stimuli. 
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Slutteligt i citatet, udtaler X, at det ikke bruges særligt meget – altså uderummet. Herved 

bekræfter X min indledende antagelse om, at feltgeografi – og uderummet i det hele taget, ikke 

inddrages i så høj grad som ønsket. 

X udtrykker, til spørgsmålet om, hvad der er det allerbedste ved at undervise i geografi, at det 

indbefatter omverdensforståelse. Spørgsmålet bør formuleres anderledes, idet jeg har til hensigt 

at finde frem til, hvad X mener, der er det vigtigste ved geografifaget. Jeg oplever dog, at 

spørgsmålets hensigt forstås. Årsagen hertil læser jeg ud af de efterfølgende udtalelser, idet han, 

efter at have nævnt begrebet, omverdensforståelse – taler om det på følgende vis: 

”Det handler om sammenhængsforståelse og ikke om, at jeg skal vide, hvilke bjergkæder der er, og 

hvor mange floder der er, men det handler om, at jeg kan forstå min omverden (…) og at du kan 

indgå i din omverden – du kan deltage aktivt i din omverden – og vide, hvilke udfordringer der er, 

men også hvilke konsekvenser det har når du handler som du handler. ” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

Denne forklaring tolker jeg til, at X har indgående kendskab til geografifagets formål og hensigt, 

hvilket formentligt skyldes, at X er faguddannet geografilærer. I fagets formål benyttes begreberne 

sammenhænge, forståelse og handlen (UVM, 2016). Eleverne skal opnå kompetencer, der gør dem 

i stand til at forstå og forklare naturfænomener, der er i Danmark og den øvrige verden. De skal 

kunne indgå ansvarligt i omverdenen, gennem aktiv handlen. De tilegner sig bl.a. viden om de 

konsekvenser som menneskets handlinger har i og for omverdenen (ibid.). 

Jeg hæfter mig desuden ved, at X’s svar ligger helt i tråd med Geo-spørg ’98 respondenternes 

rangering af fagforståelsen – altså, hvad de oplevede som fagets vigtigste opgave. Her er det 

netop forståelsen for omverden, der peges på. De tre højest rangerede udsagn fremstilles således: 

1. Kvalificere elevernes forståelse af deres omverden. 

2. Udvikle forståelse for fremmede kulturer. 

3. Udvikle mellemfolkelig og global forståelse 

(Netværksgruppen i geografi, 2000:36) 

X beskriver videre, hvad det vigtigste forhold er for ham som underviser i geografi: 

” … altså mit vigtigste forhold det er, at de får interesse for geografi – og at de kan få en forståelse 

for sammenhænge i deres omverden, ik? (…) Og jo tættere jeg kan komme på deres omverden, 

sådan så de kan relatere sig til det – jo bedre er det for deres forståelse… ” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

I min optik er interesse et nøgleord i ovenstående citat fra lærer X. Ifølge fagformålets stk. 2, skal 

elevernes interesse og nysgerrighed over for natur- og kulturgeografi, naturvidenskab og teknologi 

udvikles, så de får lyst til at lære mere (UVM, 2016). Dette styrker min tolkning omkring X’s 

kendskab til fagets rolle i folkeskolen. Endvidere oplever jeg, at Deweys erfaringsbaserede 
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læringsteori kan relateres til X’s udtalelser. Dewey peger netop på, at eleverne skal lære om 

verden gennem deres nysgerrighed og aktive handlen (Beck, Kaspersen & Paulsen, 2014:407-408). 

Under interviewet, vender X gentagende gange tilbage til de ekskursioner til lokaliteten, 

Heatherhill, som han tager 7. klasserne med til. Denne fortsatte henvisning, foranlediger mig til at 

undres, om denne ene årlige ekskursion mon udgør den overvejende del af X’s udendørs 

anvendelsesorienterede undervisning? Senere kommer det dog frem, at X, også på egen hånd, 

begiver sig ud i de nære omgivelser for at undervise eleverne. Han nævner forsøg med 

corioliskraften, jordbundsundersøgelser og vejrstationer som eksempler på feltgeografisk arbejde 

han har inddraget, hvilket strider imod min undren. Jeg forstår således, at X også benytter skolens 

nærmiljø til en vis grad – se interviewuddragene herunder: 

””(...) Oplever du, at du får taget eleverne med ud, bare lige her ud i skolegården – eller (…) spiller 

tiden også ind der? ” 

”(….) det gør jeg, ja ja. Også hvis vi skal illustrere corioliskraften – så går vi ud og gør det, ik? altså – 

sådan nogle øvelser, det gør vi så meget af som overhovedet muligt – og det… igen handler det om 

at skifte rum, så vi får det her med en ny oplevelse ind, ik? ” 

Senere: 

” (….) Jamen det har jo været forløb omkring vores landskab eller jordbundsundersøgelser og 

vejrstationer – og det har fungeret. Jamen jeg har selv taget afsted på ture ik? ”” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

X beskriver, at de nævnte forløb har fungeret. Kort efter udtalelsen, oplever jeg dog X være 

selvmodsigende. Han har tilsyneladende dårlige erfaringer med jordbundsundersøgelser, idet han 

siger: 

”Men jordbundsundersøgelser og jordbundsprøver, det er de [eleverne] sku ikke så interesserede i 

vel? Og det fylder ret meget, hvis man skal gå ud og tage det – og hvor skal man gøre det henne, ik? 

Så det er sådan en, man godt kan… den kan man godt feje hen, så bliver den mere boglig end den 

egentlig bliver praksisnær – og det er jo også ærgerligt, for de skal jo også få en forståelse af den 

der proces det er… ” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

Udtalelsen ser jeg læne sig op ad Jordet og Deweys pointer om, at den moderne skole ofte skaber 

undervisning på et abstrakt og symbolsk plan, hvor undervisningen således bliver mere boglig end 

praksisnær (Jordet, 2010:43-44; Beck, Kaspersen & Paulsen, 2014:407-408). 

X udtaler følgende omkring gevinsten ved at tage eleverne med ud: 

” (…) gevinsten er, at man har været ude og få den her oplevelsestur i faget – og det er noget, man 

ikke glemmer. Og det er jo også det jeg kan mærke på de elever jeg har her på skolen, når de har 

været i 7. klasse – har de været afsted på istidslandskaber og det geologiske kredsløb – og det der 

bliver parodieret til skolerevyen, hvert år i 9. klasse, altså de der tre år efter, jamen det er ud og 

finde sten med geografilæreren, ik? ” 
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Dette citat ser jeg igen tale sig ind i Jordets teori (2010:43-44), idet her tales om, at eleverne, 

gennem brug af krop og sanser, får flere knager at hænge deres kundskaber op på. Jeg ser også 

elevernes erindring om forløbet, som et bevis for, at uderumsundervisningen hæfter sig fast i 

deres kognitive skemaer – jf. Piaget. Jeg mener dog ikke, at X’s udtalelse siger noget om, i hvilken 

grad geografiens begreber har hæftet sig hos eleverne. Hertil får jeg ikke spurgt ind. 

6.2 X-skolens holdning til geografi og uderumsundervisning iflg. lærer X 

Jeg ønsker at få kendskab til X-skolens prioritering af geografi og holdningen til 

uderumsundervisning, da jeg har en forventning om, at det kan spille ind på, hvor ofte der gøres 

brug af uderummet i forbindelse med geografiundervisningen. Af X’s udtalelser forstår jeg, at 

geografifaget på landsplan, generelt er nedprioriteret, men i selvsamme talestrøm tilkendegiver 

han, at det om X-skolen, måske bør nævnes, at de prioriterer faget i nogenlunde grad, idet han får 

lov til at tage eleverne med på ekskursioner – dette fremgår af følgende udtryk: 

””Hvordan oplever du skolen her, prioritere geografifaget? ” 

”Jamen det synes jeg ikke de gør, jeg ved ikke hvor man lige gør det henne. Ja, men jo – gør og ikke 

gør, jeg får lov til at tage på de her ekskursioner og så prioriterer de det jo også, så det er jo måske 

også forkert sagt. Men det er som de andre små fag, at de fylder ikke så meget, (…) det er måske 

lidt frækt at sige, men det bliver prioriteret i forhold til at det er et prøvefag – at, ok vi kan få 

karaktere i det her, vi kan blive målt på det, så begynder det at få større relevans. ” 

”Men det er det blevet ik? [et prøvefag]” 

”Jo, men det er et udtræksfag (…) ”” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

X nævner yderligere hertil, at han oplever, at faget har fået højere relevans på X-skolen, da det er 

blevet til et prøvefag. X ser frem til den nye fælles naturfaglige prøve, idet han mener det vil hæve 

fagets prioritet på X-skolen endnu mere – og tilmed øge muligheden for at inddrage feltarbejde i 

højere grad, da flere fags lektioner kan sammenlægges – og der således opstår mulighed for at 

arbejde tværfagligt. 

X forklarer, at han er den eneste faguddannede geografilærer på X-skolen, til trods for at 

udskolingen er tresporet. Geografi varetages i de øvrige spor af to ikke-linjefagsuddannede lærere. 

X ser et problem heri, idet han ikke har tilstrækkelig mulighed for geografifaglig sparring. Ligeledes 

ser han det som et problem, at de to andre undervisere sjældent kommer til ham for at spørge om 

hjælp til geografifagets indhold og udførelse. Han er overbevist om, at han vil kunne bidrage 

positivt til kollegernes planlægning – heriblandt deres brug af uderummet og inddragelse af 

feltgeografisk arbejde – se citat: 

” (…) Øhm… ja, jo – kommer de hen og spørger? Det gør de, men ikke i det omfang som jeg synes, 

det burde de nok… det burde vi have større samtale omkring det her, ik? Og det kan jo godt være, at 
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man er vel nervøs for at vise sin faglighed den ikke strækker til, og spørge om noget mærkeligt 

måske – det kan også være, at man siger – ej, det klarer jeg selv eller man følger bare bogen… ” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

X’s ønske om øget faglig sparring, ser jeg stemme overens med netværksgruppens anbefalinger i 

Geo-spørg ’98. Her fremhæves vigtigheden af, at geografilærere samarbejder om 

årsplanlægningen, herunder også ekskursioner og eksperimentelt arbejde (Netværksgruppen i 

geografi, 2000:8). Jeg finder det problematisk, at der intet er sket på den front – i hvert fald for X-

skolens vedkommende. Yderligere mener jeg, at netværksgruppens anbefaling, bør sættes ind i et 

nutidigt perspektiv, hvor naturfagene skal samarbejde om den nye fælles prøve. Således er det 

ikke kun geografilærerne, der skal samarbejde, men alle naturfagslærerne – hvilket kræver, at man 

på X-skolen, prioriterer at afsætte tid til den fælles planlægning. 

6.3 X’s bidrag til geografifagligt udviklingsarbejde på X-skolen 

Ekskursionerne til Heatherhill blev initieret gennem et samarbejde med en lærerfaglig 

professionshøjskole. X og hans tidligere geografiunderviser bevarede kontakten. De har planlagt 

forløbet i hovedtræk og derefter ladet lærerstuderende om den nøjere undervisningsplanlægning, 

så de studerende kan opnå konkrete erfaringer i at planlægge og udføre udeundervisning. Én af de 

mange fordele er, at eleverne modtager undervisning i smågrupper, oftest med flere studerende 

som lærere. Spredt over flere dele af interviewet, kommer det frem, at eleverne lærer om istider, 

det geologiske kredsløb og sten på stranden på lokaliteten. Forløbets indholdsmæssige side taler 

sig ind i en generel tendens, der fremgår af Geo-spørg ’98. Det hyppigste tema ved ekskursioner er 

istidslandskaber og andre landskabsformer (Netværksgruppen i geografi, 2000:35). 

X nævner følgende om samarbejdet og dets potentiale: 

” (…) vi har haft sådan en god, hvad hedder det – kommunikation siden jeg var på seminariet (…) og 

så tror jeg, at jeg snakkede om, at jeg tog derop [Heatherhill, Nordsjælland] – og om det ikke var 

noget for de lærerstuderende at komme med derop? (…) og så begyndte vi at tænke i de her 

praksismuligheder, ik? Jamen det kunne da være en god idé – og det gav jo også super undervisning 

for de elever man nu havde med derop, ik? (…) de bliver jo mandsopdækket af undervisere, ik? og 

får virkeligt noget ud af dagen deroppe. (….) Så det er noget vi har støbt sammen (…) ”  

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

Jeg ser dette samarbejde som en kobling mellem praksis og teori, hvor lærerstuderende selv bliver 

udsat for anvendelsesorienteret undervisning, og derigennem opnår konkrete erfaringer i at 

inddrage uderumsundervisning og feltarbejde. Samarbejdet ligger i tråd med netværksgruppens 

anbefalinger omkring praktisk og eksperimentelt arbejde, her fremhæves det, at også 

læreruddannelsen bør efterse sine studieordninger og praksis for god geografiundervisning 
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(Netværksgruppen i geografi, 2000:8). X efterlyser dog, at sådanne udviklingsarbejder udbredes i 

større omfang, således det ikke blot kommer X-skolens elever til gode. 

Yderligere nævner X, at samarbejdet giver eleverne adgang til udstyr som X-skolen ikke har råd til 

at købe – eller, det prioriteres i hvert fald ikke at indkøbe det. Han siger herom, at udstyret skal 

bruges og lærerne skal have sat sig ind i det på forhånd, hvilket kræver tid, samtidigt skal udstyret 

virke efter hensigten. Det er demotiverende, hvis grejet ikke fungerer – se citat: 

” (…) vi har selvfølgeligt ikke det samme som seminariet – og det er jo også en af fordelene ved at 

arbejde sammen med nogen, som har materialet – og som kan komme ud og bruge det, ik? (….) 

men det er jo også noget man skal prioritere – og det er jo en god udskrivning (…) og man skal 

arbejde med det. (…) lærerne skal jo også opfordres til at bruge det (…) der er jo også undervisere, 

som ikke vil sætte sig ind i det, fordi at det er for besværligt – og så kræver det mere af dem og så 

bliver det ikke brugt, og så står det på en hylde, ik? ” 

X uddyber senere besværligheden ved it: 

” (…) it synes jeg er rigtigt godt – også i feltgeografi og uderummet, hvis det fungerer (…) det skal 

være enkelt og det skal være lige til at gå til, og der skal ikke være for mange tekniske 

problematikker i forhold til det – det kan være med til at dræbe det igen, ik? ” 

Jeg ser flere dilemmaer i X’s udtalelse. Først X-skolens mangel på udstyr, som dog løses gennem 

samarbejdet med professionshøjskolen. Dernæst udstyrets funktionalitet – eller tiltroen til det, 

som kan besværliggøre arbejdsprocessen – og til sidst lærerens engagement i at erhverve sig 

kompetencer, som gør læreren i stand til at benytte udstyret. X nævner, at det handler om 

prioritering. Jeg ser både et lystbetonet, økonomisk og tidsmæssigt perspektiv heri. 

6.4 X om dilemmaer i forhold til at inddrage uderummet 

X udtrykker adskillige gange, at tid er den altafgørende faktor. Faktisk nævner han tidsfaktoren 

inden interviewet har varet to minutter. Jeg har dog til hensigt at nå dybere end til det gængse 

fokus på tid, idet jeg er overbevist om, at der må være flere faktorer, som spiller ind. Ligeledes har 

jeg til hensigt, at X skal komme med potentielle løsningsforslag – herunder også til faktoren 

omkring tid. Hertil udtrykker X bl.a.: 

”… vi har en udfordring her, der hedder fleksibelt skema – det vil sige man ønsker sit eget skema. 

Vores skema ligner aldrig det samme fra uge til uge – det er der også gode fordele i, men det gør 

også det, at vi så ikke kan mødes (….) Hvis det nu lå fast hver uge, (…) at her, der er der mulighed for 

at mødes med dit fagteam, eller dine kollegaer på 7. årgang, eller 8. årgang, eller 9. årgang, så ville 

man kunne finde ud af at mødes geografilærere, biologilærere osv. ik? ” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

Tiden bør omprioriteres. Her nævnes bl.a. problemer ved X-skolens nuværende skemasystem, 

hvor man arbejder med fleksible ugeskemaer. Det fleksible skema medvirker til, at faglærerne 

sjældent mødes, idet deres skemaer ikke korrigerer med hinanden – herved vanskeliggøres 
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muligheden for en fast møderække. Dette bevirker, at den enkelte lærer står meget alene med 

planlægningen. Geo-spørg ’98, fremhæver vigtigheden bag, at man udvikler fagteams, hvor 

undervisningen kan diskuteres. Her kan årsplan, ekskursionslokaliteter og idéer til eksperimentelt 

arbejde planlægges i fællesskab med fagfæller (Netværksgruppen i geografi, 2000:8). X udtrykker, 

at det er en mangel på X-skolen – en ting som han decideret savner – han siger direkte herom: 

”” (…) vi har også en stor mangel på skolen i at mødes i fagteam og diskutere undervisning – og det 

er noget som er i støbeskeen, men som ikke er kommet ud af boksen endnu, ik? ” 

”Ok, så I er ikke i fagteams? ” 

”Nej, vi har fagteams i gåseøjne, ik? men de er ikke eksisterende og ikke fungerende. (….) Minusset 

er, at man får ikke talt undervisning. Man får ikke lavet en fælles planlægning for, hvad laver vi i 7., 

og hvad laver vi i 8., og hvad laver vi i 9. – jeg ved godt, man vil gerne lave sit eget som lærer, men 

man kan godt have en fælles snor man følger – i forhold til faget, ik? (….) og det savner jeg helt 

vildt, at man ikke har den her dialog omkring sin undervisning.”” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

Jeg finder ovenstående citat afgørende for min undersøgelse. Det er særligt problematisk, at X-

skolens skemaorganisering står i vejen for lærernes evne til at mødes, så de kan diskutere og 

planlægge undervisning. Skemastrukturen forhindrer muligheden for, at feltarbejde inddrages i 

højere grad på X-skolen. Her oplever jeg et behov for forandringer. 

X udtrykker videre, at han finder det vanskeligt at finde relevante kurser, som kan øge og 

udvikle inddragelsen af feltgeografi. Han siger endvidere, at lærere, som har svært ved at køre 

uderumsforløb, skal inviteres med ud, så de kan: 

”… mærke effekten af at være ude – og se, hvad det er for nogen elever de så har med at gøre. ” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

Resultatet af dette bliver iflg. X, at: 

” (…) man så oplever og ser, hvad der foregår, jamen så får man – i mine øjne – også lyst til at gøre 

det igen. ” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

X’s udtalelse om, hvad det er for nogen elever lærerne så har med at gøre i uderummet, relaterer 

jeg til Hyllested (2009:25:37), idet hun nævner en række aspekter, som spiller ind på elevernes 

evne til at lære i uderummet. X ser et potentiale i uderummet, hvor elever kan indgå i nye 

samarbejder, i nye omgivelser, som gør det muligt for eleven at lære ad flere læringsveje. Dette 

viser læreren nye sider af eleven, som kunne været gået tabt i klasserummets vante omgivelser. 

Yderligere nævner X, at de lærere, der gør brug af uderummet – skal gøre det af lyst og ikke på 

grund af krav. De skal se og føle, hvordan uderummet influerer på eleverne. Han nævner om 

lærerengagement – eller manglen på samme, at: 
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”(…) de lærere findes desværre – som siger ok, nu er vi på tur – nu skal jeg ikke lave noget – det er 

brandærgerligt – du skal selv vise engagement i det – for det smitter af – og hvis du har en 

ligegyldig holdning til det, så smitter det sku også af” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

Ud fra dette tolker jeg, at X ser et behov for støtte til de lærere, der står med bævrende ben, ved 

tanken om at inddrage feltarbejde i deres undervisning. Hvilket også trækker tråde fra X’s ønske 

om, at kolleger kommer til ham for at få og dele erfaringer. 

6.5 X’s tanker vedr. Geo-Spørg ’98 og Ritzau-artiklen 

X havde ikke forudgående kendskab til undersøgelsen eller artiklen, men er ikke overrasket over, 

hvad disse konkluderer og peger i retning af. Han medgiver, at Geo-spørg ’98 undersøgelsen 

fortsat er aktuel. Samtidig giver han udtryk for, at geografifaget har rykket sig i en positiv retning 

siden 1998, idet han siger: 

””Jeg tænker da, at vi er kommet længere frem, ik? (….) men jeg tænker også, at der stadigt er 

meget undervisning, der er rent boglig – øhm… ” 

”Så vi er nået et stykke af vejen? ” 

”Vi er nået et stykke af vejen – det tror jeg… ” 

(Personlig kommunikation, 12.04.2016) 

6.6 Opsummering på analysearbejdet 

X har et læringssyn og en holdning til undervisning, jeg ser tale sig ind i opgavens inddragede 

teoretikere – Jordet, Fredens, Hyllested, Piaget og Dewey. Dette ser jeg bl.a. fordi X oplever store 

potentialer ved at koble konkrete og abstrakte repræsentationsformer gennem brug af 

feltgeografi. Af X’s udtalelser forstår jeg, at brugen af krop og sanser, får eleverne til at huske 

forløb i uderummet. Dette ses når eleverne taler om det på senere årgange. Uderumsforløbene 

har altså hæftet sig i elevernes kognitive skemaer. 

Det står tydeligt for mig, at X føler, at uderummet skal og bør anvendes. Men det efterhånden 

klassiske dilemma omkring manglende tid til feltgeografisk arbejde, bliver omtalt adskillige gange. 

Da vi taler os ind i dilemmaet, viser det sig, at der ligger flere faktorer bag som X mener bør 

ændres. X tvivler på, at han selv kan inddrage feltgeografisk arbejde mere end han gør i forvejen, 

men jeg forstår på ham, at nogle kolleger, med fordel kunne øge brugen af netop denne form for 

anvendelsesorienteret undervisning. Her vil X gerne dele ud af sine erfaringer, så der sker faglig 

sparring. Hertil bør nævnes, at X savner øget samarbejde mellem kolleger – i form af fagteams og 

naturfagsteams, så der kan planlægges en progression ind i årsplanen, og dermed også 

inddragelsen af uderummet. X-skolens fleksible skemastruktur står p.t. i vejen for dette 

samarbejde, hvad jeg anser som uhensigtsmæssigt. Yderligere ser X et potentiale i, at 
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professionshøjskolen udvider samarbejdet til også at indbefatte andre skoler, så det ikke blot 

kommer X-skolens elever til gode. Samarbejdet medvirker til, at eleverne får adgang til udstyr som 

det ikke prioriteres at indkøbe. 

X har en oplevelse af, at geografifaget har udviklet sig i positiv retning siden 1998. Dog mener 

han – i tråd med nyere undersøgelser – at manglen på inddragelse af uderumsundervisning er 

ganske aktuel. 

7. Metodekritik 

Det er centralt for undersøgelsens kvalitet, at jeg gør mig klart, hvilke muligheder og 

begrænsninger, der ligger i mit metodevalg (Vedsgaard Christensen, 2015:31). 

Undervejs i processen har jeg oplevet, hvilke steder, valget af metode kunne have været 

anderledes, idet et enkelt interview kan være svært at danne opgavens afsluttende generelle 

perspektivering ud fra. Jeg vurderer dog, at problemformuleringen kan besvares fyldestgørende 

ud fra interviewet. Så kan man altid tale om, hvorvidt min undersøgelse bør styrkes – fx gennem 

elev- eller skolelederinterview, eller kvantitative spørgeskemaundersøgelser på X-skolen, således 

jeg metodetriangulerer, ved at be- eller afkræfte interviewpersonens udtalelser. Jeg inddrager dog 

Geo-spørg ’98 undersøgelsen, netop som et led i metodetriangulering. Jeg vurderer, at 

datamængden bliver for omfangsrig i forhold til opgavens formalia, hvis der inddrages yderligere 

empiri, så som flere interviews.  

Jeg reflekterer over, hvorvidt Geo-spørg ’98 undersøgelsen, reelt er for gammel at inddrage. 

Men siden der ikke findes en nyere statusrapport for geografifaget, finder jeg den relevant at 

benytte som empirisk og analysemæssigt redskab. 
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8. Konklusion 
En del af min formodede konklusion stemmer overens med opgavens endelige konklusion, men 

ikke alt. Fx blev elevernes mulige løssluppenhed ikke omtalt som en faktor blandt dilemmaerne. 

X oplever derimod en række andre dilemmaer og faktorer. Han nævner tid flere gange, hvad jeg 

forstår som en altafgørende faktor. Dette er dog ikke overraskende – jf. min formodede 

konklusion. Gennem analysen er jeg nået bag om tidsdilemmaet. Jeg konkluderer derfor 

yderligere, at X oplever følgende dilemmaer i forhold til at inddrage feltgeografi som led i 

anvendelsesorienteret undervisning i uderummet: 

 Dyrt udstyr, som ikke altid virker: X oplever flere dilemmaer i forbindelse med brugen af it 

ved feltarbejde; 1) det er dyrt, 2) det virker ikke altid og 3) læreren skal kunne anvende det. 

 Fagets prioritering: Geografifaget prioriteres alt efter, hvorvidt det er et prøvefag. Det er 

et udtræksfag, hvilket X ser et dilemma i, da obligatoriske prøvefag bliver prioritet højere. X 

ser frem til den nye fællesfaglige prøve inden for naturfagene. 

 Fleksibel skemastruktur: X ser X-skolens fleksible skemastruktur som en hindring for at 

kunne inddrage feltgeografisk arbejde i højere grad. Samtidigt medgiver han, at der også 

ligger fordele i det fleksible skema, idet læreren kan ønske – og således samle flere 

lektioner. Ulempen er dog, at X har svært ved at finde tid til at mødes med kollegerne for 

at planlægge årsplan og tale om undervisning i det hele taget. X-skolens geografilærere 

står således på egne ben i undervisningsplanlægningen, hvilket X mener kan medvirke til 

fravalg af feltarbejde. 

 Mangel på kollegial sparring: I forlængelse af foregående, så oplever X et dilemma i, at der 

ikke foregår tilstrækkelig kollegial sparring. Udviklingsmuligheder går således tabt, idet X-

skolens lærere ikke deler deres erfaringer omkring feltgeografisk arbejde og undervisning i 

det hele taget. 

 Lærerens manglende lyst til at inddrage feltgeografi: X giver udtryk for, at det kræver lyst 

fra lærerens side, at være i stand til at drage nytte af uderummet til anvendelsesorienteret 

undervisning. Lysten – eller manglen på samme – har en afsmittende effekt på eleverne. 

 Mangel på lærerfaglige kompetencer: X ser et dilemma i, at det er svært at finde kurser, 

som udvikler lærerkompetencer inden for feltgeografi. Han håber, at samarbejdet med 

professionshøjskolen bredes ud til andre skoler, så flere mærker effekten af 

uderumsundervisning. 
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9. Perspektivering 

Det er interessant, at interviewpersonen, X, slet ikke har haft forudgående kendskab til Geo-spørg 

’98 undersøgelsen, idet X’s udtalelser i høj grad stemmer overens med undersøgelsens 

konklusioner og anbefalinger. En generalisering er ikke mulig at danne udelukkende ud fra X’s 

udtalelser. Dog vurderer jeg, at dilemmaerne givetvis også er gældende for andre geografilæreres 

arbejdsvilkår og praksis. Derfor finder jeg det nødvendigt, at netværksgruppen i geografi, snarligt 

iværksætter endnu en stor undersøgelse af fagets status i folkeskolen. En undersøgelse, som jeg 

ser fordel i at supplere med kvalitative interviews af geografilærere og skoleledere. Mit forslag er, 

at man laver en ”Geo-spørg ’18”, for at gentjekke fagets status og udvikling ud fra et 20 års 

udviklingsperspektiv, idet der må være sket en række forandringer, bl.a. i geografifagets 

målformuleringer og samtidigt også inden for den informationsteknologiske udvikling, som uden 

tvivl har påvirket fagets praksis. I 2018 har lærerne endvidere erfaringer fra den nye fællesfaglige 

naturfagsprøve. Den fællesfaglige prøveform er jeg overbevist om indvirker på planlægningen af 

naturfagsundervisning – herunder geografilærerens muligheder for at inddrage feltgeografi. 
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