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Temaer i 2014
Idræt, motion og bevægelse i skolen

Med den nye folkeskolereform indføres tre ugentlige timer i motion og bevægelse som et nyt undervisningsunderstøttende aktivitetsfelt. Målet er at fremme elevernes sundhed og understøtte motivation og læring i skolens fag.
Men hvad betyder det, når man siger motion og bevægelse, og hvordan adskiller det sig fra idrætsfaget i skolen
og idræt i fritiden? Hvilken sundhedsforståelse vil man agere i forhold til, og hvilken form for læring sigter aktiviteterne imod? Disse refleksioner udgør et vigtigt grundlag for et frugtbart tværfagligt samarbejde og er forudsætningen for kvalitet i aktivitetsvalg og praksisformer. Dette nummer af Liv i Skolen diskuterer en række perspektiver
skolerne må inddrage i de pædagogiske overvejelser og giver eksempler på skoler der har gjort sig erfaringer med
et udvidet idræts-, motions- og bevægelsestilbud til eleverne.

Vejledning og inklusionsudvikling

Med vedtagelse af den såkaldte inklusionslov på Folkeskoleområdet, som trådte i kraft i skoleåret 2012, er
principperne fra Salamanca-erklæringen ikke længere blot en vision for skolen, men et krav til skolen og dens
professionelle. Skolen skal sikre lige adgang til læring i almene miljøer, i et læringsmiljø, der er præget af respekt
for forskelle og kvalitet i undervisningen for alle. Dette kræver en stor kompetenceudvikling hos skolens professionelle, både hos lærere og pædagoger samt for skolens ledelse. En af vejene til denne kompetenceudvikling
søges mange steder faciliteret gennem forskellige former for vejledning. Flere kommuner har uddannet inklusionsvejledere, men også skolens øvrige vejledere (fx AKT-vejledere, læsevejledere, IT-vejledere) tænkes ind i
udvikling af lærere og pædagogers inklusionskompetencer. Dette nummer af Liv i Skolen tematiserer vejledning
som en af vejene til at øge inklusionskompetencerne hos lærere, pædagoger og ledere i skolen.

Lærerens retorik i skolen og læreruddannelsen

Temaet vil dreje sig om den måde, som læreren kommunikerer i klasserummet. Nyere forskning har påvist, at
retorisk bevidsthed kan bidrage afgørende til lærerens undervisning og i sidste ende det, eleverne får ud af undervisningen. Temaet tager udgangspunkt i et projekt og et forløb, hvor lærere på udvalgte skoler (praktiklærere) og
studerende i fællesskab studerer retorik og får indsigt i retorikkens teori og praksis gennem seminarer og gennem
nøje aftalte forløb i praktikken. Der er indtil videre tanker om, at retorik skal inddrages som valgmodul ved Læreruddannelsen i Århus, i erkendelse af hvor vigtigt området er for studerendes og læreres virksomhed.

Målopfyldelse, læringsmål, slut- og trinmål

Det fylder meget i landskabet lige pt. især fordi det politisk har stor bevågenhed og skriver sig ind i forhold til
styringslogikker, konkurrencestat og lign, men også fordi at uddannelsesforskningen har påvist at det har en stor
effekt på elevens læring at opstille mål, synliggøre dem for eleverne og arbejde hen imod de. Der kommer nye
slut- og trinmål for dansk og matematik til sommeren 2014. Temaet vil sandsynligvis indeholde praktikeres bud på
hvordan de gør, teoretiske og empiriske begrundelser for at arbejde med mål og mere diskuterende artikler, fx ift
det læringsbegreb, som kan blive en konsekvens af et fokus på målopfyldelses eller den (måske) manglende fokus
på det alment og personligt dannende som altid har været den danske skoles særkende.

Liv i Skolen vil gerne gøres bekendt med gode eksempler fra praksis i forbindelse med temaerne
og vi vil gerne sende på flere kanaler. Kontakt os omkring et tema og vi vil vurdere, om det skal
belyses i bladet, i en artikel på nettet eller eventuelt i en video på nettet.

Velkommen til Liv i Skolen nr. 4/2013

Udeundervisning i skolen
Når man vokser op, oplever man en stor variation af forskellige miljøer, man kan
lære i. Mange børn er i vuggestuer, dagpleje og børnehave inden de starter det
formelle skoleforløb, hvorefter uddannelsen ofte fortsætter i erhvervsuddannelser, på gymnasier og ved videre uddannelse.
Imens er der mange, der færdes i idrætslivet, går på musik- og billedskoler, er aktive i spejderbevægelser eller andre organiserede aktiviteter. Samtidig færdes man blandt familie og venner,
benytter medier og kulturtilbud.
Der er altså tale om et sammenvundet net af forskellige fortløbende eller samtidige læringsarenaer,
med forskellige muligheder for overførsel og anvendelse af viden.
En systematisk opdeling af de forskellige steder at lære kan inddele dem i formelle, informelle og nonformelle læringsmiljøer. De formelle er de formelt anerkendte institutioner, som skoler, gymnasier,
erhvervsuddannelser, mellemlange videregående og videregående uddannelser. De informelle er de
uplanlagte læringssituationer i det daglige liv, i fritiden og blandt familie og venner, og det non-formelle er de læringsarenaer, der eksisterer sideløbende med det formelle system, som museers tilbud,
private uddannelser, naturvejledere, sciencecentre, skolekoncerter.
Samarbejdet mellem de formelle og de nonformelle læringsarenaer, og den bevidste refleksion over,
ikke kun om hvad (genstandsfeltet, f.eks. middelalderen) vi samarbejder, men også om hvordan vi laver
samarbejdet er vigtigt. Står læreren f.eks. med hånden oppe og svarer glad på alle rundviserens spørgsmål? Eller er man ”lov og orden” medarbejder, der tysser og kontrollerer børnenes adfærd? Eller er besøget på science-centret en kærkommen lejlighed til at snige sig ind i cafeteriet og slappe af ved kaffen?
Når vi vil sætte skolen i spil sammen med omverdenen, lader vi det formelle system indbefatte de nonformelle tilbud. Vi inddrager viden og erfaringer fra specialister og miljøer, der ikke direkte er en del af
skolen og bruger deres kvaliteter til at variere og kvalificere dele af skolehverdagen. Samtidig udfordrer
vi os selv som lærere og vores roller i forhold til undervisningens indhold og formidling. Læring indtræffer sjældent ud fra en enkelt oplevelse, men ofte som et resultat af mange gentagelser og bearbejdninger. Museumsbesøget må derfor ikke stå alene, men skal være en del af den samlede tilgang til et emne
eller begreb.
Undersøgelser peger på, at udeskoletanken ikke blot kan stimulere læringen, men også har potentialer
til at styrke elevernes sociale kompetencer, deres fysiske udvikling samt demokratiske og samfundsmæssige engagement.
Så – ud med børnene, der er plads nok, både i skole og til hverdag.
God læselyst
Karen Barfod
fagredaktør
Orla Nielsen
redaktør
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Udeskole som AKT-aktivitet
Som tidligere beskrevet var det et ufravigeligt krav,
at al undervisning foregik udendørs. Når holdet var
sammensat fik eleverne en seddel med hjem med
information omkring udeskole og påklædning efter vejrforholdene. I sommerhalvåret var der ikke
de store problemer, men da frosten kom og der
eksempelvis stadig mødte piger op som små ballerinaer, fik vi indkøbt 12 flyverdragter som ”uniform”.

Den ?. ? 2014

Enkeltnumre 1999-2011

At rydde sten af vejen og skabe trædesten
– Udeskole i Esbjerg Kommune

22

’Salt-planten’ med det smarte trick
I mange af de udeskoleforløb, vi kunne læse om,
var eleverne ude en hel dag hver uge. Denne model
passede ikke så godt til vores institution og skole.
Derfor begyndte vi at udvikle vores egen udeskole.
Vi fandt frem til, at vi gerne ville arbejde med udeundervisning i den daglige undervisning frem for
udeskole. Udeundervisningen skulle være en integreret del af hverdagen – den skulle tænkes ind i
hverdagens undervisning. Engang imellem lavede
vi så hele udeskoledage eller emneuger.
Af Marianne Fløe Hestbjerg, skoleleder

28

Matematik i den grå udeskole

53

En lærer vælger at flytte dele af elevernes undervisning ud i nærmiljøet, hvor matematikken gøres
konkret i en autentisk kontekst, med fokus på elementer fra elevernes egen hverdag. Det praktiske
arbejde i nærmiljøet supplerer det teoretiske arbejde før og efter turen. På den måde er der større
mulighed for, at den abstrakte matematik bliver
mere meningsfuld og interessant for eleverne, da
elementer fra deres hverdag og nærmiljø gøres til
genstand for faglig refleksion.

Ledelsen på skolen har valgt, at tiden er inde til at
introducere udeskole som en modvægt til mere
stillesiddende aktivitet. Derudover har udeskole
mange andre fordele, som giver mening i forhold til
f.eks. bevægelse, sundhed, læringsstile og mange
intelligenser. Det er derfor besluttet og meldt ud
at alle elever på Strandgårdskolen skal ”møde” et
udeskoleforløb i løbet af skoleåret.
Af Kristian Evendt, souchef

Af Mads Bølling, videnskabelig assistent
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Udeskole-undervisning – hvor
handlemåde og tankegang følges ad

58

Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen,
lærere
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Af Erik Mygind, lektor

65

Af Morten Bjørnebye, lektor

70

Brug naturvejlederen!
Udendørs er det ofte andre kompetencer, der
kommer i spil end dem vi typisk ser indendørs, og
mange naturvejledere har oplevet, at en lærer har
set en elev blomstre og vise evner og engagement,
som ikke er set i klasselokalet. Det giver både elev
og lærer nye erfaringer, men også kammeraterne,
som ser at en elev f.eks. er særligt god til at bruge
hænderne, når der skal tændes bål, hugges brænde
eller snedkereres en fuglekasse.
Af Eva Skytte, naturvejleder og
Johnny Skjoldborg Krog, udeskolevejleder

Udeskole og den nye skolereform:
Steder, personer og aktiviteter
Naturligvis skal klasserumslæring ikke afskaffes,
men der er store potentialer forbundet med regelmæssigt, målrettet og reflekteret at inddrage steder, personer og aktiviteter i et videnssamfund, der
kræver omstillingsparathed, kreativitet, livslang
læringsevne og samarbejdsevne. Vi kan og skal
blive bedre til at supplere og variere de mere traditionelle undervisnings-, lærings- og vidensformer.

Af Monique Vitger, Ph.D. stipendiat

49

Matematik læres som kropslig aktivitet
En tilnærming for å integrere matematisk tenkning
og motorisk handling, er å stille spørsmål om hvilke
bevegelsespotensial en matematisk idé, setning, begrep eller faktakunnskap har. Et utvalg av matematiske ballaktiviteter knyttet til brøk, multiplikasjon,
måling og enheter presenteres og analyseres.

Om steder og mennesker i byens rum
– og hvad skolen gør med dem
To af pigerne valgte at handle på den sociale indignation som mødet med den hjemløse Morten
havde afstedkommet og formulerede et forslag til
borgmesteren om at gøre mere for de hjemløse,
blandt andet ved at inddrage nogle af byens kirker
som væresteder. Deres iver efter at skabe bedre vilkår for en udsat samfundsgruppe blev dog afløst af
frustration og skuffelse i mødet med borgmesteren.

Udeskole har mange fordele
Formålet med systematisk at kombinere inde- og
udeundervisning er blandt andet en hypotese om,
at abstrakte faglige begreber og færdigheder formidles og læres bedre i en konkret og funktionel
kropslig virkelighed. For eksempel ved at besøge
historiske steder, måle og beregne mængden af
forskellige objekter i uderummet eller skrive historier i og om naturen.

Eleverne skal arbejde struktureret med notat og
huske-teknik gennem arbejdet med en tidslinje og
informativ tekst. Derfor skal de kunne formulere sig
skriftligt på en enkelt, oplysende og beskrivende
måde, som andre kan drage nytte af. Der arbejdes
med tidslinje, stikord og resume i denne opgave.
Der afsluttes med et skriftligt arbejde med udgangspunkt i egne notater, hvor turen beskrives for
en fiktiv ældre dame/mand med gangbesvær.

Ledelsen lægger linjen for
Strandgårdskolens udeskole

Af Peter Bentsen, seniorforsker

74

VIA OUT forsker i udeskole
Uderummet bruges til det det er godt til – til at
svine og snitte i, til at finde grene og gemmesteder i, og til at sidde rundt om bålet med et stykke
Wasa knækbrød med Kalles kaviar. Og inderummet
bruges kvalificeret til at læse i, se filmklip og lave
udstillingen af alle træmændene i.
Af Karen Barfod, lektor

UDESKOLEN INVOLVERER

kroppen og sanserne aktivt i læreprocesser
Af Karen Barfod, lektor og programleder VIA OUT
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Udeskole er en skoleform, hvor børnene
undervises regelmæssigt uden for skolens
mure, i skolens nære omgivelser eller i natur,
kultur eller samfundslivet. Det er defineret
af det danske ”UdeskoleNet” i 2008 (se boks)
med afsæt i norske og svenske arbejder. Særligt den norske forsker Arne Nikoleisen Jordet (Jordet, 1998, 2010) har haft stor betydning for den danske forståelse.
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Arne Jordet skriver: Uteskole er en arbeidsmåte hvor man flytter deler af skolehverdagen ut i nærmiljøet. Uteskole innebærer
dermed regelmæssig aktivitet utenfor klasserommet. (Jordet, 1998, pp 24)
Der er altså tale om undervisning, der er indenfor de gældende lov og rammer og derfor en
af de metoder, danske lærere selv kan vælge at
bruge. Der er ikke beskrevet noget særligt ind-

hold eller emneområde, men en særegen tilgang til stoffet.
Arne Jordet fortsætter: Arbeidsmåten giver
elevene anledning til å ta alle sansene i bruk
slik at de får personlige og konkrete erfaringer i møte med virkeligheten. (ibid)

Senere peger Arne Jordet på, at der alligevel er
to forudsætninger for, at undervisningen udenfor klasseværelset meningsfyldt kan kaldes udeskole:
1. Skolens omgivelser brukes som læringsarena
2. Skolens omgivelser brukes som kunnskapskilde (Jordet 2010, pp 34)
Udeskole har i Danmark bredt sig, først som en
græsrodsbevægelse fra omkring årtusindskiftet
og nu med skolereformen (2014) til at præge

”U

deskolens aktiviteter er defineret som ”regelmæssige” og adskiller sig derved
fra udeundervisningens mere sporadiske forekomst.”

Karen Barfod er lektor ved VIA, læreruddannelsen i Nr. Nissum, formand for foreningen UdeskoleNet og programkoordinator i VIAS program for Outdoorpædagogiske
perspektiver i professionsuddannelserne, VIA OUT. Har i de sidste 10 år arbejdet med
kvalificeringen af udeskole i Danmark og Europa, med fokus på børnenes faglige
læring og udviklingen af lærerprofessionen. (Foto: Aksel Barfod)

Udeskole er pædagogiske arbejdsformer,
hvor undervisningen regelmæssigt foregår
uden for skolens mure
Vejledende underpunkter kan være følgende:
• Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger, skabes gennem oplevelser, handlinger, dialog og refleksion
• Undervisningen kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner.

er defineret som ”regelmæssige” og adskiller sig
derved fra udeundervisningens mere sporadiske forekomst.
Som en ind- og udånding kommer ude- og inde
til at hænge sammen i skolens hverdag, og udeskoleformen får vidtrækkende konsekvenser for
skolens struktur og undervisningsplanlægning
– ikke kun på udedagene, men også på indedagene.
Regelmæssigheden kan være halve eller hele
dage, en gang om ugen eller en gang hver fjortende dag. Altså en tilbagevendende form, hvor
de emner og fag der arbejdes med indenfor, belyses uden for klassen gennem praktiske aktiviteter eller mødet med steder og mennesker. Der
arbejdes ideelt set med de samme ting inde og
ude, men fra forskellige angrebsvinkler.
Oplevelser og kropslige handlinger

I den danske definition beskrives fire elementer: Undervisningens regelmæssighed, læringssynet, stedets betydning og vekselvirkningen
mellem ude- og indeundervisningen.

Den læringsmæssige dimension ses i lyset af en
reformpædagogisk tradition – at det er børnenes oplevelser, handlinger, dialog og refleksion,
der danner grundlaget for læringen. Et læringssyn, der tager udgangspunkt i den amerikanske
filosof og uddannelsestænker John Deweys
pædagogiske filosofi og tanker om erfaringspædagogik. Så det er børnenes egne sanselige
oplevelser og kropslige handlinger, der danner
udgangspunkt for læringen. Ikke det læreren
selv har oplevet eller læst i en bog og formidler.

Udeskole kan ses som en måde at systematisere
børns læreprocesser uden for klasserummet i en
skolekontekst. Udeskolens aktiviteter (se boks)

Derudover forholder definitionen sig også til
undervisningens hvor. Stedet, hvor undervisningen foregår, vælges ud fra undervisningens mål.

• Skolens fag kan aktiveres i en integreret
undervisning, hvor undervisningen ude
og inde har nær sammenhæng.

Udeskolen er regelmæssig
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hverdagslivet i mange skoler. Undervisningsformer, der åbner skolen både for at lade eleverne
drage ud og for at invitere mennesker ind, bliver
almindelige fremover. Derfor er det vigtigt, at vi
løbende arbejder både med at udvikle praksis,
men også med at forstå de teoretiske baggrunde for praksis.
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”D

et er børnenes oplevelser, handlinger, dialog og refleksion,
der danner grundlaget for læringen.”

Skal eleverne lære om demokrati, kan den frivillige forening på lystbådehavnen, Christiansborg
eller andelskassen besøges. Steder, der taler til
barnet om emnet.
Det svenske centrum for miljø- og utomhuspædagogik på Universitetet i Linkjøbing præciserer
allerede i 2007 ”Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel
mellan upplevelse och reflexion, grundat på
konkreta erfarenheter i autentiska situationer”
og understreger ”att platsens betydelse för lärendet lyfts fram” (Szczepanski, 2008, pp 15).
Meget litteratur arbejder netop med stedbaseret læring og med hvorledes stedets potentiale
og betydning altid må ses i lyset af kulturelle og
samfundsmæssige forhold.
Betragter vi p-pladsen foran Bilka, kan vi samtidigt forholde os til asfaltens dyreliv, men også til
hvorfor der bygges et stormagasin her? Hvorfor
man skal kunne parkere her – og hvilken udvikling der ligger til grund for at mange hellere
køber kød fra køledisken end møder op blandt
pølser og leverpostejer og taler med slagterlærlingen selv.

digt i dag (Barfod, 2009). Mogens Hansen skrev
om ”Computere, visne hænder og overvægtige børn” og peger blandt andet på, at naturen
dels er et godt og ujævnt underlag for tummel
og leg, men vigtigst også et næsten uendeligt
kundskabsområde og et sted for magi og oplevelser. ”Det er der, magien, eventyret, troldene
er og rumskibene lander”(Hansen, 2002 pp 61).
Udeskole er blevet bydende nødvendigt, fordi
der i stigende grad er bygget et skærmskjold op
mellem barnet og den fysiske verden. Mejetærskere, kalkmalerier, svømmestævner og retssale
kan opleves i én dimension på nettet, men den
kropslige og sanselige dimension kommer til
at mangle – soldenes enerverende regelmæssige banken, halmstøvets glitren i høstsolen og
kløende avner i nakken, kalkens mugne fugtige
lugt og det underlige skæve perspektiv op under hvælvingerne, lugten af klor og det skarpe
lys i svømmehallen, hundrededelene af sekundernes betydning, svømmernes glatte lår og
glæde eller fortvivlelse, retssalens tørre kedsommelighed, institutionelle møbler og den dømtes
almindelige tøj og adfærd – de mange tusind
indtryk, der lejres via sanserne inde i kroppen
og i hjernen bygger bro mellem det sansede, begreberne og hukommelsen – de mangler. Og de
betyder noget. Stedet taler til os. Derfor er det
nødvendigt at bruge kroppen og sanserne sammenhængende og aktivt i læreprocessen.
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Hjernen har godt af naturen

8

Nødvendigheden af at mærke virkeligheden

Der er en stigende opmærksomhed på betydningen af børns ophold i naturen. Flere rapporter peger på, at der er et fald i børns brug af og
tid i naturen (TNS Gallup, 2009; Louv, 2005) og
på at dette kan have en negativ effekt på børns
udvikling.

Udeskole adskiller sig fra tidligere skoleformer
ved regelmæssigheden, ved at den omfatter
alle fag og ved at det er blevet bydende nødven-

Men hvad er det, naturen og rummet uden for
klasseværelset har af kvaliteter og kan tilføre
børn i skolesammenhænge?

”M

ejetærskere, kalkmalerier, svømmestævner og retssale kan opleves i én dimension
på nettet, men den kropslige og sanselige dimension kommer til at mangle.”

Styrker eksplicit og tavs viden
Der findes viden, der er eksplicit og sproglig,
som at kende begreber der omfatter mange
konkrete genstande (som f.eks. lampe – der
både kan være en Kaare Klint, en gammel konservesdåse og en PH skulptur) og viden, der er
tavs, men hele tiden anvendes – som det at køre
bil eller se på naboens datter, at hun er ked af
det. Når vi færdes blandt mennesker, steder og
genstande der er til stede, kan vi udvikle viden
om dette. Det kan synes umuligt at undervise
en flok unge mennesker i empati og fællesskab
uden at de har prøvet det – men det at opleve
et efterskoleholds sammenhold og kærlighed
kan danne baggrund for at de forstår begrebet.
Medmenneskelighed – som da Bjarke brækkede
benet, og I bar ham ind til forårsopvisningen, og
rummelighed, som da Susanne var stædig og sur
og det viste sig at være fordi hendes hest var syg.
Der er mange muligheder for at stimulere mange læringsressourcer i uderummet og ”udeundervisningens helt store styrke er, at den tager
menneskets særlige egenskaber for læring alvorligt ved kontinuert at stimulere såvel som at
veksle mellem den tavse, umiddelbare og den
sproglige, eksplicitte viden” (Gerlach i Schilhab,
2008, pp 75).

Fysiske aktiviteter
Udeskole er et ungt forskningsområde i Danmark (Bentsen, 2010), der arbejder med elementer der omfatter flere felter fra som f.eks.
friluftslivsforskningen, museumsdidaktikken,
udenlandsk ”outdoor litteratur” og teorier om
stedbaseret læring. Her skal vi så holde tungen
lige i munden, når vi ser på hvordan effekter af
udeskole med sin varierede brug af verden uden
for skolens mure i undervisningen kan understøttes af forskning fra de forskellige områder.
Udeskole i Danmark er undersøgt i Rødkildeprojektet (Mygind, 2005), hvor en gruppe af forskere
så på forskellige elementer af en klasses udeskole over en treårig periode.
Blandt de undersøgte elementer var elevernes
fysiske aktivitetsniveau i ude- og indeundervisning, der viste, at for børnene i denne undersøgelse udløste ”en hel undervisningsdag i
skovmiljøet (-) et mere end dobbelt så højt aktivitetsniveau sammenlignet med en normal skoledag inklusive frikvarterer” (pp 101). På samme
måde konkluderede et norsk studie af 20 elever
i en sjetteklasse (Grønningsæter, 2007), at udeskoledage kan føre til et væsentligt forøget fysisk aktivitetsniveau sammenlignet med niveauet på traditionelle skoledage.
Gode kammerater
En anden faktor der er undersøgt ved Naturklassen på Rødkilde skole ved at ændre undervisningsmiljøet er børnenes sociale relationer,
skoleglæde og generelle trivsel. I denne undersøgelse blev skovmiljøet af børnene set som et
markant bedre opholdssted med hensyn til trivsel og sociale relationer end klasseværelset (pp
202), flere børn angav, at de legede med kammerater i skoven, som de normalt ikke legede
med i skolegården. I et andet studie af 3. og 5.
klasser (Hare, 2010) siger børnene, at de synes at
undervisningen er sjovere og mere spændende.
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Den norske didaktiker Arne Jordet peger på, at
regelmæssig brug af nærmiljøet som klasserum
blandt andet giver en variation til undervisningen. Fagenes indholdsområder og emner ses fra
en ny vinkel og der åbnes for andre tilgange til
det samme stof. Arbejde med hjernens udvikling (Gerlach i Schilhab, 2009) har vist, at der kan
være både biologiske og kognitive grunde til
at arbejde i naturen. Hjernen skal i denne sammenhæng ses som en vuggegave, et uanet antal
af muligheder som vi fødes med, og hvis udvikling vi ved alsidig stimulering, mange indtryk og
sammenhængsforståelse kan understøtte.
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”U

deskole er blevet bydende nødvendigt, fordi der i stigende grad
er bygget et skærmskjold op mellem barnet og den fysiske verden.”

Der eksisterer desuden en lang række mindre
arbejder, studier og fortællinger fra lærere (f.eks.
på udeskole.dk), der indikerer at børnene gerne
vil ud og vægter undervisningen ude højt.
Men der er behov for mere viden på området.
TrygFonden finansierer i 2013-2016 et større
udeskoleforskningsprojekt, TEACH OUT, der vil
arbejde med i hvilken grad denne pædagogiske
praksis påvirker elevers fysiske aktivitet, akademisk læring, social interaktion og holdninger
til skolelivet i almindelighed. http://teachout.
ku.dk/ . Projektet vil inkludere mange skoleklasser, både nogle der arbejder ude og sammenligningsklasser, der arbejder mere traditionelt.
Opsummerende kan det siges, at udeskole kan
have læringsmæssige, sociale og fysiske effekter
gennem regelmæssighed, systematisk brug af
undervisningsrum både ude og inde, variation
i undervisningen og sammenhæng mellem det
børnene arbejder med og i.

UdeskoleNet er en uafhængig forening for
alle, der arbejder professionelt med eller
interesserer sig for udeskole. Foreningen
knytter deltagernes praktiske erfaringer
sammen med den nyeste forskning, der
præsenteres ved møderne.
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Foreningens formål er at:
• Arrangere to møder om udeskole om
året
• Arbejde politisk for udeskole i Danmark
• Uddele Udeskoleprisen - og med den
årets æbletræ
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Læs mere her:
www.udeskole.dk/site/om_udeskolenet/
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At rydde sten af vejen og skabe trædesten
– Udeskole i Esbjerg Kommune
Af Dorte Vind, pædagogisk udviklingskonsulent
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Esbjerg Kommune fik i 2012 Udeskoleprisen
med den begrundelse, at man gennem mange år har gjort et enestående pionerarbejde
for at understøtte udvikling af udeskole i
kommunen. Det har været en vedholdende
indsats på efteruddannelsesområdet og
på den daglige drift af udeskole, så der er
vokset et miljø op omkring udeskole og en
vidensbank, som både elever, lærere, pædagoger og ledere har gavn af.
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Udeskoleprisen er en hæderspris som
UdeskoleNet hvert år uddeler til person,
skoler, forskere, organisationer eller andre,
der har gjort noget særligt for udeskole og
udeundervisning i Danmark.
Læs mere om UdeskoleNet på
www.udeskole.dk/site/udeskole_net/

I Esbjerg Kommune ser vi Udeskole som pædagogiske arbejdsformer, hvor elever, lærere og
pædagoger regelmæssigt flytter dele af skolehverdagen ud i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner. Ude-skoleaktiviteterne er faglige og kan gælde alle fag. De
aktiviteter, der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med aktiviteterne indendørs. Så …
• når en 5. klasse på Vittenbergskolen i et affaldsemne læser om genbrug i bøger og på
nettet og er ude i Ribe for at samle skrald og
besøger genbrugspladsen,
• når en 4. klasse fra Vestervangskolen besøger
Vadehavet i arbejdet med Mit Vadehav eller
laver skulpturer ude i skoven i billedkunst,
• når en børnehaveklasse for børn med talevanskeligheder på Danmarksgades Skole
bruger en genbrugsbutik en vinterdag til at
øve lyden af k og t,

”D

e har et syn på læring, der siger, at læring kan foregå i skolens
nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle institutioner.”

Dorte Vind er pædagogisk udviklingskonsulent i Esbjerg Kommune
og projektkoordinator for mitvadehav.dk

• når en 2. klasse fra Gredstedbro Skole regner
på kirkegården eller arbejder med geometriske figurer ude i matematik,
… så gør de det, fordi de har et syn på læring,
der siger, at læring kan foregå i skolens nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og i kulturelle
institutioner. De ved også, at når man supplerer
klasseværelsets teoretiske undervisning med
elevernes egne oplevelser og undersøgelser
udenfor skolen, så spiller ude og inde sammen
til en mere hel læring.
Skoletjenesten
– lang tradition for udeundervisning
Skoletjenesten i Esbjerg Kommune har i mange år været kendt for sin brede vifte af tilbud
til skolerne. Tilbuddene henvender sig til hele
skoleforløbet og spænder bredt både indholdsmæssigt og geografisk; Jernalderlandsbyen
og naturskolen i Guldager Plantage, Natur og
kulturformidlingscentret Myrthuegård, Havneskolen med egne både på Esbjerg Havn, Besættelsessamling, Den Gamle Skolestue, Quedens
Gaard i Ribe osv.
Skolepolitik med Læringsmiljø – ude og inde
I de seneste politikker, som har været gældende
for skoleområdet i kommunen har et visionsområde heddet Læringsmiljø – ude og inde. Her
har været lagt op til at skolevæsen skulle skabe

rammer for et inspirerende og motiverende læringsmiljø både ude og inde. Det blev udfoldet
med underpunkter om at læringsmiljøet skulle
være fleksibelt og dynamisk og tage hensyn til
elevernes forskellige måder at lære på, appellere
til nysgerrighed, virkelyst, fordybelse og lyst til
at tilegne sig viden og rumme udfordringer og
udfoldelsesmuligheder. I målsætningen står at
medarbejderne er bevidste omkring etablering
af læringsmiljøer, der tilgodeser mange måder
at lære på og inddrager Skoletjenesten og det
omgivne samfunds natur- og kulturtilbud.1
Udeskole kan være et af svarene på, hvordan
man kan leve op til visionerne.
Udeskole kan også læses ind i Esbjerg Kommunes Videnstrategi for naturvidenskab og naturvidenskabelige arbejdsmetoder, hvor et af de tre
mål er ”Mål for læringsmiljøer”, der blandt andet
lægger op til samarbejde med virksomheder.
Vi samarbejder …
I Esbjerg Kommunale Skolevæsen samarbejder
vi på tværs om udeskole. Hovedaktørerne har
været skolevæsenets udviklingsenhed Pædagogisk Udvikling (PU), Skoletjenesten, Myrthuegård og selvfølgelig de skoler, der praktiserer
udeskole. Arbejdet med udeskole startede i
2005 i dette samarbejde. Siden har en pædagogisk udviklingskonsulent, Dorte Vind, haft udeskole som et af sine arbejdsfelter, godt bakket
op af sine kolleger i PU og Skoletjenesten.
1

Esbjerg Kommunes Børn & Kulturforvaltning er netop nu i en omstruktureringstid, som kan betyde at man går fra at have en Skolepolitik til
at have en Børn og ungepolitik.
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• når Blåbjerggårdskolen har mountainbikes til
specialklasserne for børn med ADHD, så de
kan komme i skoven,
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”E

n børnehaveklasse for børn med talevanskeligheder bruger en
genbrugsbutik en vinterdag til at øve lyden af k og t.”

Allerede i 2006 afholdt Myrthuegård den første
landsdækkende udeskolekonference, som fik
sat skub i flere af de lokale skoler. Siden er der
arbejdet på mange fronter: PU tilbyder, støttet
af Skoletjenesten, lærer- og pædagogkurser,
netværk og skoleudviklingsprocesser. Efter at
Esbjerg Kommune i 2010 af Friluftsrådet blev
udnævnt til Årets Friluftskommune, har et kommunalt friluftsnetværk støttet op.
En strategi
Skolerne er altså ikke blevet påtvunget udeskole, men på et tidspunkt gik PU og Skoletjenesten
sammen og lavede en strategi for, hvordan de
sammen kunne understøtte udviklingen. Det
handler bl.a. om at informere og opkvalificere
de rigtige mennesker; det gælder både medarbejdere, chefer og politikere.
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Skolereform og udeskole
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I forslaget til en reform af folkeskolen er der
mange elementer, som lægger op til at arbejde
med udeskole. Der tales om ”en mere varieret
skoledag med øget undervisningstid og nye
og mere varierede undervisningsformer”, samt
”praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden”. I den ”understøttende undervisning med et direkte fagrelateret indhold, og et
bredere sigte på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling,
motivation og trivsel” vil udeskole være oplagt,
lige som ”en åben skole, hvor klasserne er i spil
med den lokale natur, kultur og samfund” og
sidst, men ikke mindst gør udeskole at ”børn er
fysisk aktive og får bevæget sig hver dag”2
Så de dele af reformen passer fint med meget af
det, der allerede er i gang i Esbjerg Kommune.
2

Fra ”Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt
løft af folkeskolen”

Udeskolenetværket arbejder med urban udeskole
Det lange seje træk
I modsætning til andre steder i landet er de tilbud som PU og Skoletjenesten har til folkeskolerne i Esbjerg Kommunale Skolevæsen gratis.
Udeskoleinitiativerne bliver støttet af flere veje
både ved at ”skabe trædesten”, som gør det lettere at komme i gang og ved at der ryddes sten
af vejen, så det at arbejde med udeskole bliver
nemmere for lærere og pædagoger.
Netværk
Der er oprettet et udeskolenetværk med lærer/
pædagog-repræsentanter, som skolerne kan
melde sig til. Netværket mødes to gange om
året til eftermiddagsmøder, som indeholder information og inspiration fra konsulenten og naturvejlederen, og ikke mindst videndeling mellem deltagerne.
Skoleudviklingsprocesser
PU har et helt katalog af tilbud med skoleudviklingsprocesser, heri indgår udeskole. Vel vidende at implementering tager tid, hvis det ikke
blot skal blive ”det pædagogiske arrangement,
vi forresten havde det år”, arbejdes der virkeligt
med det lange seje træk. Et udvalg og skolens
ledelse holder formøde med PU, hvor der laves

”M

edarbejderne er bevidste omkring etablering af
læringsmiljøer, der tilgodeser mange måder at lære på.”

I en proces indgår altid pædagogiske arrangementer, hvor der både indgår teori og praksis.
Man tager også ud i lokalområdet, så medarbejderne hjælpes til at se de mulige læringsarenaer omkring netop deres skole. Der følges om
med sparring af ledelse og udvalg om, hvordan
fx udeskole kan indgå i medarbejdsudviklingssamtaler. Det kan være konsulenten og naturvejlederen er med klasser i udeskole, eller er til
stede på et møde, hvor de hjælper team med at
indtænke udeskole i årsplanlægningen. Sådanne skoleudviklingsprocesser kan være fra 1 til 4
år, hvor det de sidste år måske blot handler om
et to-timers pædagogisk arrangement om året,
som fastholder fokus på udeskole.
I en udviklingsproces kan også indgå at konsulenten hjælper skolen med at søge fonde til en
udeskolebase eller hjælper med at udarbejde en
forældrefolder om udeskole.
Kurser
PU udbyder med sine samarbejdspartnere,
herunder Skoletjenesten, kurser hvert år – heri
indgår selvfølgelig også udeskolekurser, som
”Udeskole – fordi elever er mere end hoveder”,
der strækker sig over et halvt år med fire kursusdage, både med teori og praksis i forhold til fagfagligt og didaktisk indhold, samt arbejde med
egne elever.
Når nye lærere ansættes i Esbjerg kommunale
Skolevæsen kommer de i løbet af det første
halve år, gennem et flere dages introduktionsforløb, heri indgår en præsentation af udeskole.

Information
For at udbrede kendskabet og gøre opmærksom på kvaliteterne i udeskole og den støtte
og sparring skolerne kan få hertil, har der med
mellemrum været artikler i skolevæsenets informationsblad ”SkoleNyt”. Der har endda været et enkelt temanummer om udeskole. Alle
skolelederne har på et møde fået et oplæg om
udeskole, ligesom PPR med psykologer, skolefysioterapeuter mv. også har.
Samarbejdspartnere og steder at gå hen
At flytte undervisningen uden for skolen kræver steder at gå hen. I den forbindelse er samarbejdet med park- og skovfolk rigtigt godt og
vigtigt. Udeskole foregår ofte på skolernes egen
matrikel eller i grønne områder i nærmiljøet. Når
der en gang imellem er mulighed for komme lidt
længere væk, er der en masse tilbud som Myrthuegård og Skoletjenesten tilbyder, ligesom Vadehavscentret, Ribe VikingeCenter, Sydvestjyske
Museer, Esbjerg Kunstmuseum og Ribe Kunstmuseum er gode samarbejdspartnere. Senest
gælder samarbejdet også RAMS – Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift, Sport og Eventpark Esbjerg og kommunens affaldsafdeling.
Undervisningstilbud
Samarbejdet og de tilbud der skabes, skal gerne
virke som ”trædesten” og gøre det lettere at flytte læringen ud. Her nogle eksempler:
Byg et hus
”Byg et hus” er et undervisningsprojekt, som
faktisk har været i gang i mange år. Det tog sit
afsæt i det praktisk-musiske, men passer i dag
som fod i hose til udeskoletanken. Det tilbydes
i et samarbejde mellem Teknisk Skole Esbjerg
og PU. I løbet af fire skoleår (3. - 6. kl.), arbejder
klasserne hvert år i to - seks uger med projek-
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en kontrakt med mål, en plan for tiltag, sammenhæng med skolens andre indsatser og evaluering. Nogle steder er afsættet for udeskole inklusion, andre steder Den sundhedsfremmende
skole og andre igen, at læringsmiljøet er i fokus.
En udviklingsproces kan være for en hel skole eller blot en fase.
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”N

ogle steder er afsættet for udeskole inklusion, andre steder Den
sundhedsfremmende skole og andre igen, at læringsmiljøet er i fokus.”

tet, eleverne bygger, organiseret i familier på 4-5
elever, et hus i skalamodel 1:20. Med udgangspunkt i huset er mange fag integreret og udover
at komme på Teknisk Skole besøger klasserne
byggepladser og kigger på byens arkitektur. Målet med ”Byg et hus” er at eleverne arbejder med
og lærer skolens fag i praksisnære og anvendelsesorienterede undervisningsforløb.
Mit Vadehav
Museer og naturcentre langs Vadehavet står
sammen med Esbjerg Kommune bag undervisningstilbuddet Mit Vadehav. Projektets hjemmeside, som indeholder et væld af tilbud til undervisning på skolen og ude, er i dag Nationalpark
Vadehavets officielle undervisningsportal. Projektkoordinatoren er pædagogisk udviklingskonsulent i Esbjerg Kommune og Friluftsrådet
har betalt en del af arbejdet med kurser og udvikling.
Projekt Din kirke Din kultur
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I et samarbejde mellem RAMS – Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift, Skoletjenesten,
Dagtilbud og PU, og støttet af Kulturaftale Vadehavet, arbejdes med at lave en hjemmeside med
undervisningsforslag, fortælleark til kirkerne i
Ribe Stift og baggrundsviden til de voksne. Der
lægges op til sammenhæng mellem læring ude
på kirkegården og i kirken, og hjemme i børnehaven og på skolen. På sigt vil der blive udbudt
kurser om tilbuddet.
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Hjerting Skole. Lærere og pædagoger undersøger
hvilke muligheder lokalområdet byder på i forhold
til udeskole. Her får de oplæg til matematik på
stranden.
Udeskole hos Sport og Eventpark Esbjerg
(SEPE)
SEPE er en selvejende institution, som ejer en
stor del af kommunes idrætsanlæg. De kontaktede skolechefen for at høre, hvordan deres anlæg kunne bruges mere i skoletiden. Det blev til
et samarbejde, hvor PU har nedsat en arbejdsgruppe, som med de gode erfaringer, der er fra
de ovennævnte projekter, nu udvikler: En dag
på station for indskoling, Med is under fødderne
for mellemtrinnet og På kanten af vand for udskolingen, bygget op efter udeskoletanken med
arbejde hjemme på skolen, hos SEPE og efterbehandling hjemme på skolen igen.
Udeskole på Plejehjemmet – og i parken
De sidste nye lille projekt, der er blevet sat i gang
er et samarbejde mellem Hjerting Skole, PU,
Områdecenter Bytoften og kommunens parkafdeling. Elever fra 1. klasse mødes med de ældre i
parken, på plejehjemmet og på skolen. Hjerting
Skole er i gang med et udeskoleudviklingsprojekt og dette passer godt ind i forløbet. Det er
en måde, hvorpå skolen kan få nogle erfaringer
med udeskole, som ikke kun er den mere tradi-

”A

t flytte undervisningen uden for skolen kræver steder at gå hen. I den
forbindelse er samarbejdet med park- og skovfolk rigtigt godt og vigtigt.”

tionelle variant, hvor man mest er i det grønne.
Når PU går ind i det, er det for at høste erfaringerne og bringe dem med videre til andre skoler
i kommunen.
Kulturpolitik og transportudfordringer
En anden ”sten” der netop er ved at blive ryddet
af vejen, er at lette den hindring, udgifter til transport er for at flytte læringen ud og benytte kulturtilbuddene. Som en forsøgsordning gives et
Kulturpas til 4.-8. klasse, så de med det har gratis
befordring med tog og bus fire gange årligt. Kulturpasset tager sit udspring i Esbjerg Kommunes
kulturpolitik, hvor det blandt andet er beskrevet,
at man ønsker at få lagt dele af skolernes undervisning ud på kulturinstitutionerne. Målet er
blandt andet at få flere unge til at benytte sig af

kulturinstitutionerne og samtidig lære dem fordelene ved at bruge offentlig transport.
Ildsjæle eller del af hele skoles udvikling
På nogle skoler er udeskole drevet af ildsjæle
og på andre indgår det i skolens udviklingsarbejde og ledelsen bakker op. Et helt nøjagtigt
tal på, hvor mange der er i gang med udeskole
i Esbjerg Kommune eksisterer ikke. Der er klasser, der regelmæssigt er i udeskole et år og så
stopper igen. Andre klasser forsætter flere år.
Den ugentlige udedag findes mest i de yngste
klasser, længere oppe handler det mere om at
bruge skolens nærmiljø, naturen, samfundslivet
og kulturelle institutioner, som det bedst understøtter årsplanen.

www.paedagogiskudvikling.esbjergkommune.dk
www.skoletjenesten.esbjergkommune.dk
www.mitvadehav.dk
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http://tekniskskoleesbjerg.dk/bygethus
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Udeskole som AKT-aktivitet

Af Martin Høg Kromann, pædagog
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Hvorfor skulle der være en Udeskole på
Humlehaveskolen? Ideen udsprang efter et
udekursus, jeg havde været på. Jeg havde
gennem en årrække haft AKT funktionen i
indskolingen, hvor det oftest var obsklasse
funktion, brandslukning og de samme problemstillinger, der opstod. Jeg foreslog, at
der et par gange om ugen var ”åbent bål”,
hvor de elever der ikke fungerede i den ”normale” undervisning kunne komme ud.
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Jeg havde ikke den store viden omkring udeliv,
men havde lysten til at tænke AKT funktionen
anderledes ind. Morten derimod havde det helt
inde under huden og vi faldt hurtigt i snak om
tanken/lysten til at prøve noget nyt af i den ”normale” skole. Vi fremlagde tanken om en udeskole for ledelsen. Ledelsen var med på ideen,
men med det forbehold at det ikke var en specialklasse. Det skulle vise sig at være der, hvor vi

oplevede den største succes. Udeskolen blev et
forebyggende projekt for skolens 0. til 3. klasse.
På Humlehaveskolens hjemmeside var der følgende beskrivelse af Udeskolen.

Udeskolen har til hensigt at give eleverne
mulighed for at modtage læring i et uformelt
læringsmiljø. Fokusgruppen er børn, der har
brug for et pusterum fra det traditionelle
undervisningsmiljø i klassen, eller for elever,
som har behov for en anden tilgang til det
faglige stof.
Udeskolen skal ses som et supplement til den
eksisterende undervisning, og foregår 8 timer ugentligt hele året, uanset vejr og vind.
Det er et ufravigeligt krav at al undervisning
i Udeskolen foregår udendørs.
Udeskolen består at 12 elever, som deltager

”D

a frosten kom og der stadig mødte piger op som små
ballerinaer, fik vi indkøbt 12 flyverdragter som ’uniform’.”

Morten Hansen er lærer på DSG-Schule i Berlin
Martin Høg Kromann er pædagog og AKT-vejleder
på Birkhovedskolen i Nyborg

i 6 uger ad gangen, hvorefter 12 nye elever
tager over, og holdene sammensættes på
tværs af alder, køn og klassetrin.
At benytte skolens udendørs arealer til undervisning, har følgende positive aspekter:
• Eleverne udfordres fysisk, hvilket har stor
gavnlig effekt i en fedmepræget ungdomskultur.
• De får et stort kendskab til deres lokalmiljø, og de lærer om naturen generelt og
om naturen omkring dem, hvilket styrker
deres personlige alsidige udvikling.

en stor Tippi osv. Vores overvejelser gik på hvad
der kunne stå udenfor uden at blive ødelagt.
Vollsmose har gennem tiden været præget af
hærværk rundt på skolerne. Derfor valgte vi at få
syet et oversejl hos en sejlmager. Derudover blev
”rummet” afgrænset af 3 store træstammer som
samlingssted omkring bålstedet og instruktioner.
De meget rå rammer gjorde at børn og voksne
på kolde dage rykkede sammen om bålet, som
var med til at styrke sammenholdet og nærværet.

• De lærer en masse håndværksmæssige
teknikker gennem autentiske 1. gangs
oplevelser, hvilket ruster dem bedre til
fremtidige valg og beslutninger.

Målsætningen for udeskolen er, at eleverne
opnår større faglige, sociale og manuelle
færdigheder.
Derudover skal undervisningen gøre eleverne bedre rustede til at vende tilbage til klassen igen.

Rå rammer styrkede sammenholdet
Udeskolens ”klasselokale” blev etableret i et hjørne på indskolingens legeplads. Vi snakkede meget om hvilken form det skulle være, en bålhytte,

Sammensætning af hold
Holdsammensætningen var 6 piger og 6 drenge.
På første hold tog vi udgangspunkt i det kendskab, Martin havde af klasserne i sit virke som
AKT-vejleder. Vi blandede holdene på tværs af
to årgange. Vores tanke var at få et hold hvor der
eksempelvis var en gruppe af fagligt stærke, men
stille piger/drenge, og en lille gruppe der var kendetegnende ved at være forstyrrende i klassen.
Målet var at få de stille til at udfordre sig selv og
derved styrke deres selvtillid. Det gjaldt eksempelvis styrken til at sige fra over for de elever der
forstyrrede skoledagen. For gruppen der var kendetegnende ved at være forstyrrende i den ”normale” klasse, var målet at udfordre dem på det fysiske område og lade dem få opfattelsen af dansk
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• De lærer at samarbejde med andre elever
på tværs af alder, fysik og køn, hvilket i sig
selv er en stor del af en skoledagens negative fokuspunkter.

19

”V

i lavede enkle opskrifter, som eleverne skulle læse for hinanden
og derefter sammen lave en dej til fladbrød.”

og matematik på en anden måde. I vores evaluering af holdene var det specielt samspillet mellem den stille pige og den frembusende dreng,
der viste potentialet i måden at sammensætte
holdene på. Eks: Bogstavjagt i skoven: Den stille
havde styr på instruktionerne, mens den frembusende turde kravle op i træet og hente bogstavet. Vi oplevede at dette var med til at hjælpe
dem til at se styrken i hinandens forskelligheder
og at de kunne bruge dette til at nå målet.
Vejret gav udfordringer
Som tidligere beskrevet var det et ufravigeligt
krav, at al undervisning foregik udendørs. Når
holdet var sammensat fik eleverne seddel med
hjem med information omkring udeskole og
påklædning efter vejrforholdene. I sommerhalvåret var der ikke de store problemer, men da
frosten kom og der eksempelvis stadig mødte
piger op som små ballerinaer, fik vi indkøbt 12
flyverdragter som ”uniform”.
Undervisningsforløb
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Hverdagen i udeskolen var sat sammen med to
dage. Den ene med fokus på dansk og matematik, mens den anden havde fokus på madlavning.
Det var også vores tanke at skabe et miljø hvor
alle fag var repræsenteret. At klasserne med ganske få materialer kunne gå ud og være i gang.
Og da muligheden kom for at søge tilskud ved
Trygfondens ”Kloge m2” til anderledes undervisningsmiljøer, fik vi ideen til at lave en stor kugleramme. Den skulle være 2 x 3 meter og bestå af
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28 klodser. Hver klods havde et bogstav, et tal, en
farve og en blank side. Heldigvis syntes Trygfonden om ideen og vi fik bevilget pengene.
Danskundervisning:
Med udgangspunkt i de 120 meste brugte ord i
det danske sprog, lavede vi et ark med ordene.
Eks. Spørgsmål 1: Skriv det bogstav som passer
til tallet på kuglerammen.
4

5
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Bogstavjagt i skoven
Bogstaverne i F O D B O L D E N blev sat op rundt
i skoven. Eleverne blev sat sammen to og to.
Udstyret med et ark løb de ud i skoven og skrev
de bogstaver ned de fandt. Når alle 9 bogstaver
var fundet, var opgaven at danne ord med bogstaverne. Alt efter elevernes kunnen, kunne der
også laves sætninger med ordene.
For 0 årgang brugte vi de kendte dyr/bogstaver
fra Hop om bord i ord. Eleverne skulle igen finde
bogstaverne og løbe tilbage til lejrpladsen og
sige bogstavet med tilhørende bevægelse. På
samme måde som der blev arbejdet med bogstaver i klassen.

Læse opskrifterne til bålmaden: Vi lavede små
laminerede hæfter med enkle opskrifter, som
eleverne skulle læse for hinanden og derefter

”V

i oplevede elever der gennem de 12 gange modnedes fra ikke
at turde røre en økse til at svinge den som en arrig viking.”

arbejde sammen om eksempelvis at lave en dej
til fladbrød.
Matematik undervisningen
Måleopgaver: Eleverne udstyres med reb af en
meters længde. Sammen to og to måles afstanden mellem to træer ved hjælp af rebene.
Vi arbejdede også at udarbejde et KIS-projekt,
hvor vi gerne ville beskrive koblingen fra den
normale klasse til Udeskolen. Her havde eleverne på 2. årgang først fået undervisning i geometriske figurer i klassen for derpå at komme i
udeskolen og bygge med rafter.

Opgaven var at bygge en trefod med tre siddestøtter og derpå aflæse, hvilke figurerer der
gemte sig, når de brugt jorden som en linje i figuren.
Vendespil lavet med skovens blade. Her samlede
vi blade i skoven og på skolen. Bladene blev lamineret med et stykke karton som baggrund.
Når spillet var slut havde holdet undervisning i
navnene på de forskellige blade og træer.
Gennem de tre år udeskolen kørte på Humlehaveskolen inden dennes lukning, var de to første
år med elever fra indskolingen. Det sidste år blev
vi udvidet med også at have et valgfagshold i
Grøn sløjd for 7.-8.-9. årgang. Når vi ser tilbage
på vores periode med udeskole, har det været
en glæde at være med til at starte og nytænke
på Humlehaveskolen. Vi oplevede elever der
gennem de 12 gange modnedes fra ikke at turde
røre en økse til at svinge den som en arrig viking.
Sidst men ikke mindst det engagement vi oplevede hos eleverne ved udviklingen i vores projekt.
Nyttige links, som har givet os inspiration:
www.skoveniskolen.dk

Humlehaveskolen havde sit virke i Vollsmose, Odense indtil sommeren 2011, hvor den lukkede på grund af besparelser i Odense Kommune. Humlehaveskolen var kendetegnet ved en
elevgruppe på omkring 95 % tosprogede. Humlehaveskolen var sammen med de to andre
Vollsmose skoler, H. C Andersenskole og Abildgård gjort til heldagsskoler, hvor børnene har en
skoledag fra 8-15.30. Det er i den ramme, at lærer Morten Hansen og pædagog/AKT-vejleder
Martin Kromann startede udeskolen på Humlehaveskolen.
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www.udeskole.dk
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’SALT-PLANTEN’

– med det smarte trick
Af Marianne Fløe Hestbjerg, skoleleder
Jonas og klassekammeraten Laust går hen
langs stranden. Jonas stopper op og kigger
på en tykbladet plante, der gror i stenene.
- Der er godt nok ikke meget at leve af her.
Det er utroligt, at den kan overleve, siger
han og kigger op på Laust.- Ja, siger Laust
og knækker et af bladene af. Han kigger på
bladet, som han holder imellem fingrene, så
nulrer han bladet ganske let, dufter til bladet
og sætte forsigtigt tungespidsen på.
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- Uhmmm, det dufter og smager af kål.
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- Sejt, svarer Jonas, - så er det nok kål og så
kan vi måske spise planten!
Jonas smager på planten og nikker.
- Ja, det er en kålplante, men jeg gad nok
vide hvordan den kan gro her. Der må være
meget salt, når den gro så tæt på vandet.
Måske lever den af regnvand – regnvand er

nemlig ferskvand?
- Ja, det gør den nok – men måske kan den et
trick i forhold til salt – måske er det en ’saltplante’?
- Ja, det ville være smart.
Drengene plukker nogle stængler af planten og
tager nogle billeder med iPad’en inden de går
tilbage til klasselokalet på lejrskolen. Her begynder de at søge på ’Salt-planter’ på nettet.
- Det var sgu da utroligt, udbryder Jonas, – der
er noget, der i virkeligheden kaldes for ’saltplanter’.
- Vi er geniale, griner drengene! - Nu vil jeg finde
ud af om den kan et ’salt–trick’, hvis den kan det,
så bliver det næsten for surrealistisk!
Drengene fordyber sig i arbejdet. De har en vig-

”D

et var sgu da utroligt, udbryder Jonas, – der er noget,
der i virkeligheden kaldes for ’salt-planter’. ”

Marianne Fløe Hestbjerg er cand. pæd. i almen pædagogik
og skoleleder på Naur Sir Skole i Holstebro Kommune

Forundring kan skabe læring
De to drenge blev forundret, da de vandrede
rundt på stranden. De blev nysgerrige og de
ville gerne finde ud af, hvorfor denne plante,
der lugtede og smagte af kål kunne gro på et så
goldt og ufrugtbart sted. I deres iver for at finde
mere viden søgte de på nettet og læreren blev
inddraget i processen. De fortalte læreren om de
erfaringer, de havde gjort i forhold til ’salt-planten’. De havde sammenlignet deres egne billeder med billeder på nettet og de havde fundet
ud af, at planten hed strandkål. Læreren stillede
nogle uddybende spørgsmål og hjalp drengene
med at finde nogle gode steder, hvor de kunne
finde flere informationer. Han stillede dem også
en helt konkret opgave: Undersøg, hvad der sker
med en plante, der udsættes for salt, og som
ikke kan et ’salt-trick.’
Vi vil så gerne fortælle pointerne
Hvorfor fortalte læreren ikke bare drengene, hvad
der gør, at strandkålen kan overleve i sand og sten
på stranden? Vi lærere vil ellers så gerne fortælle
eleverne pointerne og løsningerne. Det giver en
tilfredsstillelse, men skaber det god læring?
Min pointe er, at man selv skal gå vejen for at
lære noget. Det kan være både hårdt og svært
og man risikerer at gå ud i nogle blindgyder.
Men frem for alt så er det spændende og moti-

verende. I stedet for at give eleverne svaret, lyttede læreren til elevernes erfaringer med strandkålen og han udfordrede deres viden. Han satte
de to drenges viden på spil og hjalp dem med
at skabe nogle rammer, så de kunne finde mere
brugbar viden og lave et eksperiment omkring
osmose.
Et opgør med tavleundervisningen
En del af de to drenges undervisning foregik ude
i den virkelige verden. Læreren kunne også have
grebet undervisningen an på en anden måde og
det vil jeg her komme med et eksempel på.
Læreren viser et billede af strandkål på den interaktive tavle. Han fortæller med klar røst og
begejstring: Her ser I strandkål, en temmelig almindelig plante i Østjylland og på Øerne, hvor
den vokser på strandbredderne. Den vokser på
næringsfattige områder med sten eller sand.
Den vil gerne gro, der hvor der er opskyllet tang
- så den kan få lidt næring. Strandkålen er en lav
flerårig urt. I kan se, at bladene er store, glatte
og blålige. Der er et tyndt lag voks på bladende.
Den dufter af kål fordi det er en kålplante. Den
blomstrer i juni og juli. Se den hvide blomst har
fire kronblade. Den har et imponerende dybtgående og bredt rodnet …
Læreren fortsætter fortællingen om strandkålen. Nogle af eleverne lytter optaget, mens
andre har mistet opmærksomheden. De er begyndt at skubbe lidt til hinanden. Nogle af dem
er begyndt at småsnakke. Læreren er nu kommet til det sted i teksten, hvor det beskrives
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tig mission og de har noget helt konkret, som de
gerne vil undersøge. Tænk, hvis planten kan et
’salt-trick’!
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”I

stedet for at give eleverne svaret, lyttede læreren til elevernes
erfaringer med strandkålen og udfordrede deres viden.”

hvordan planten sikrer sin udbredelse:
- Efter blomstring dannes runde frugter. Det er
meget spændende – de kan nemlig flyde på
vand, når de er tørre. På den måde kan strandkål sprede sig langs hele stranden og fra kyst
til kyst. Strandkål kan leve på dette saltholdige
sted fordi …
Og nu er vi nået til undervisningens højdepunkt,
hvor læreren fortæller pointen. Strandkål kan
leve i det saltholdige miljø fordi …
Måske karikerer jeg denne undervisningsform?
Jeg gør det for at fremhæve min pointe – det er
den, der går vejen, der lærer …

gyder og vi har nogle gange fundet guldkorn.
Det har været altafgørende, at vi har gået vejen
sammen. Som en af lærerne sagde: ’Det har været
vigtigt, at vi ikke har været bange for at lave fejl’.
En af de første udfordringer var at definere udeskole og finde vores egen model. I mange af de
udeskoleforløb, vi kunne læse om, var eleverne
ude en hel dag hver uge. Denne model passede
ikke så godt til vores institution og skole. Derfor
begyndte vi at udvikle vores egen udeskole. Vi
fandt frem til, at vi gerne ville arbejde med udeundervisning i den daglige undervisning frem
for udeskole. Udeundervisningen skulle være en
integreret del af hverdagen – den skulle tænkes
ind i hverdagens undervisning. Engang imellem
lavede vi så hele udeskoledage eller emneuger.
En vigtig værktøjskasse

Eleverne er på vej ned til stranden for at undersøge,
hvad der lever i saltvandet og på stranden.
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At ville og at turde udeundervisning
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Beslutningen om, at vi skulle arbejde med udeskole blev taget i et samarbejde mellem skolebestyrelsen, ledelsen og medarbejderne. Vi var
nogle af de første, der kunne se de store faglige
og læringsmæssige fordele ved udeskole. Derfor
var der ikke så meget erfaring at trække på fra
andre skoler.
Vi begyndte at træde en sti, hvor der ikke havde
gået så mange før os. ’Det er den der går vejen,
der lærer… ‘ Og vi har lært rigtig meget. Vi har
som personalegruppe både gået ned ad blind-

De indsatsområder vi arbejder med i vores hus
er både for børnehaven, skolefritidsordningen
og skolen. Derfor har hele personalegruppen,
pædagoger og lærere, løbende været på kursus
sammen. Det har skabt en faglig og teoretisk
ballast og frem for alt har det skabt nogle gode
oplevelser sammen. Vi har oplevet at udeundervisning ikke kun løfter elevernes læring, motivation og sociale relationer. Det samme sker for
personalegruppen, når vi alle er på kursus sammen. Vi har oplevet at udeundervisning ikke kun
giver eleverne nogle nye roller, når de træder ud

”V

i var nogle af de første, der kunne se de store faglige
og læringsmæssige fordele ved udeskole.”

af det traditionelle klasselokale. Det samme sker
i personalegruppen. Pludselig ser vi nye sider og
muligheder hos hinanden. Og så har vi kunnet
grine sammen – selv i silende regn!
I processen har det været meget vigtigt at få
værktøjskassen fyldt op. Vi startede med små
ord-staffeter i skolegården og så er der blevet
bygget på. Vi ’kunne’ ikke udeundervisning fra
første dag. Vi har lært at ’tænke i udeundervisningsforløb’. Lærerne og pædagogerne har fået
stor erfaring med at udvikle og ’opfinde’ gode
udeundervisningsforløb. Vi kører ikke kun de forløb, vi har lært på kurserne, - nu eksperimenterer
og afprøver vi nye muligheder. Vi er blevet gode
til at tilpasse undervisningsforløb, så de passer til
den enkelte elev og de enkelte klassetrin.

Læreren som viden-leder
Eleverne besidder en viden både fra deres skoleliv og fra deres liv udenfor skolen. En af vores
fornemste opgaver som lærere er at skabe nogle
rammer og en struktur, hvor denne viden inddrages i undervisningen. Vi skal tro på, at eleverne
kan bidrage med væsentlig viden til læreprocessen. I denne proces bliver lærerens rolle udfordret, men den bliver ikke mindre væsentlig.
Det handler ikke om at lade eleven gå hele vejen selv. Læreren skal skabe nogle rammer og en
struktur indenfor hvilke læreprocessen kan foregår. Læreren får nu en helt særlig og fornem opgave, nemlig i at koordinere viden. Som leder af
viden skal læreren sørge for, at både den viden,
som fagene repræsenterer og den viden eleven
repræsenterer, kommer i spil.

En kultur er skabt

Med den kultur vi har skabt, har vi pædagoger
og lærere fået en anden rolle.

Et didaktisk design
Min tese er, at læreprocessen og gruppen af elever, der er aktive i undervisningen, styrkes, når
vi arbejder i praksis med opgaverne. Derfor er
det fantastisk at se hvordan udeundervisning,
udeskole og undervisning, hvor kroppen medtænkes i læreprocessen, vokser frem overalt på
de danske folkeskoler.
På den skole og institution, hvor jeg er leder, er
vi en aktiv del af denne udvikling. Det har været en lærerig proces, hvor vi har fået ny viden
imens vi er gået vejen.
Vi har arbejdet med at skabe et ’didaktisk design’, der gør det muligt at inddrage elevernes
kompetencer og ressourcer. Målet er at skabe
en undervisning, hvor eleverne skal undre sig,
formulere teser og undersøge dem. Elevernes
viden skal sættes i spil og eleverne skal være
aktive i læreprocessen. Uderummet er ideelt til
denne undervisningsform.

Eleverne undersøger pH værdier i skovbunden.
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Vi har skabt en kultur omkring udeundervisningen og vi kan stolte fortælle om vores erfaringer,
men selvfølgelig har der været udfordringer.
Nogle gange har vi spurgt os selv om udeundervisningen er med til at øge det faglige niveau,
når eleverne det de skal, styrker det de sociale
relationer, er det ikke bare et ekstra frikvarter …?
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”U

deundervisningen skulle være en integreret del af hverdagen
– den skulle tænkes ind i hverdagens undervisning.”

Klasserumsundervisningen
under åben himmel
Vil vi skabe god udeundervisning, så handler
det ikke om at flytte den traditionelle klasserumsundervisning ud under åben himmel. Vi
skal ikke tage matematikbøgerne under armen
og sætte os med de spidsede blyanter i skolegården. Selvfølgelig er der lidt højere til loftet,
men det er ikke nok! Det handler i lang højere
grad om at udfordre klasserummet.

Mulighederne er mange og som skoleleder kan
jeg være med til at understøtte udeundervisningen ved at gøre det muligt at komme ud af
huset. Det handler ikke kun om midler til en bus
eller indgangsbilletter. Det handler i ligeså høj
grad om at finde gode samarbejdspartnere og
udnytte de mange muligheder, der er lige uden
for døren. Den rå asfalt kan danne grundlag for
mange spændende undervisningsforløb.

Hvor kan vi skabe undervisning, der kobler fagenes viden med elevernes viden og forforståelse
- og som samtidig udfordrer og understøtter
læreprocessen? Hvor kan eleverne være eksperimenterende og undersøgende og få ny viden?
Her er mulighederne mange og jeg er gentagne
gange blevet imponeret over, hvad lærerne finder på. Her er nogle få eksempler:
• Da eleverne hørte om Moses, der hentede de
ti bud på Sinai-bjerget, foregik det på lyngbakken bag skolen. Her dramatiserer eleverne fortællingen fra bibelen og vandrede op
og ned ad bjerget.
• Da eleverne lærte om brøker, regnede de
brøkregning i cykelskuret. Hvor mange cykler
er der i alt og hvor mange cykler er blå?
• Da eleverne skulle lære om vandets kredsløb
og menneskets indflydelse, besøgte de vandværket og rensningsanlægget. De opstillede
teser og undersøgte dem.
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• Da eleverne skulle lære at lave en indkøbsliste
til hjemkundskab, lavede de et budget og så
besøgte de den lokale købmand.
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• Da eleverne skulle tegne perspektivtegning,
foregik det i gågaden. Og de besøgte en arkitekt.
• Da eleverne skulle lære at tage jordbundsprøver, cyklede de til Klosterheden og tog
jordbundsprøver både i skoven og i et område, hvor der havde været skovbrand.

Eleverne undersøger et område, hvor der har været
skovbrand. De tager blandt andet jordbundsprøver.
’Som-om-undervisning’
Hvorfor lave ’som-om-undervisning’ i et klasselokale, når vi kan lave ’virkelig-undervisning’
i den virkelige verden? Når vi har mulighed for
det, hvorfor så ikke skabe en autentisk undervisning, hvor eleverne kan undersøge teser og der
er valgmuligheder, udfordringer og blindgyder?
Det er med til at motivere eleverne og gøre undervisningen interessant og vedkommende.
Udeundervisning skaber mulighed for ægte undervisningsdifferentiering, hvor undervisningsdifferentieringen ikke reduceres til 15 opgaver til
de elever med udfordringer, 35 til middel gruppen og 50 opgaver til toppen.

æreren får nu en helt særlig og fornem opgave, nemlig i at koordinere viden.”

Ikke et ekstra frikvarter
Når eleverne drøner ud af døren, så er det ikke
fordi de skal ud og holde et ekstra frikvarter. De
skal ud til målsat undervisning. Udeundervisning og udeskole skal tænkes ind i årsplanen og
undervisningen skal være målsat og intentionel.
Der er selvfølgelig opgaver og undervisning der
egner sig bedre til klasserumsundervisning. En
vekslende undervisning, hvor flere forskellige
undervisningsformer medtænkes, er med til at
skabe en spændende, motiverende og lærerig
skoledag.
’Salt-planten’
Det var ikke helt uden grund, at Jonas og klassekammeraten gik langs stranden og kiggede
på planter. De var blevet ansporet og havde fået
en opgave fra læreren. De skulle lave nogle undersøgelser af ferskvand og saltvand og saltvandets betydning for plantelivet.

Drengene havde lært at bygge en lille simpel flyder, der kunne måle saltindholdet i vand og de
havde lavet forsøg med osmose. I deres rygsæk
havde de således nogle redskaber til at undersøge verden med. De havde en viden som de nu
skulle sætte i spil. De var ude og afprøve deres
teori i praksis.
Konklusion: ’Det er smart med et ’salt-trick’.
Hvis I undrer jer over, at Jonas og Laust smagte
forsigtigt på strandkålen og at de ville undersøge om de kunne spise den, så har det en forklaring. Drengene var på lejrskole og de skulle lave
deres mad sammen med en kok. Han var ikke en
helt almindelig kok, for han havde tilladelse til
at samle vilde planter og bruge dem i maden.
Kokken havde under kyndig vejledning sporet
eleverne ind på, at der var spiselige planter på
stranden. Se mere på www.naursirskole.dk
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MATEMATIK

i den grå udeskole

Af Mads Bølling, videnskabelig assistent
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Hvert undervisningssted har sine faglige kvaliteter og der er masser af muligheder i den grå udeskole. Selvom
grønne områder længe har været det
’naturlige’ valg af undervisningssted,
er matematik i urbane miljøer et meningsfuldt valg, da byer bygger på matematiske principper.
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Det summer af arbejdsglæde i sjette klasse på
Søndermarksskolen på Frederiksberg, hvor eleverne har matematik. I små grupper arbejder de
med vinkler og geometri. Blyanterne følger linealens skarpe kant og vandrer over det ternede
papir. Der diskuteres, viskes ud og begyndes forfra. Deres matematiklærer har givet dem en bestemt opgave: Hvad er højden på Domus Vista?
Med et stort smil på læben bemærker en dreng,

at Wikipedia ér opfundet. En tur på internettet
vil uden tvivl hurtigt afklare dette spørgsmål.
Men spørgsmålets hensigt rækker langt ud over
svaret på opgaven.
Udeskole gør matematikken konkret
Domus Vista er 102 meter høj og er Danmarks
højeste beboelsesejendom. Den ligger i et tæt
bebygget område ved Roskildevej og er et centralt sted fra elevernes hverdag. Spørgsmålet om
bygningens højde er simpelt, men kræver forståelse for matematikken og giver en unik mulighed for at sætte faget i spil i elevernes nærmiljø.
I dette forløb anvender klassens lærer udeskole
som metodisk tilgang. Først og fremmeste handler opgaven om, hvordan man kan udarbejde en
metode til at finde højden på en bygning. Men
lige så vigtigt er det at gøre matematikken konkret, levende og meningsfuld. Matematikken bli-

”M

atematikken bliver interessant når det faglige perspektiv kobles til
steder i elevernes og skolens nærmiljø.”

Mads Bølling er pædagogisk sociolog og videnskabelig assistent på
Steno Center for Sundhedsfremme, og kommende ph.d. stipendiat
på TrygFondens udeskoleprojekt TeachOut

På tur i nærmiljøet
I klassen har grupperne fundet ud af hvordan
de vil finde højden. Én efter én tager de afsted
ud i nærmiljøet. Med sig har de skriveredskaber,
papir, vinkelmåler og en lang sigtepind. Bygningens højde kan beregnes ved at måle sigtevinklen til et hjørne af bygningen og finde afstanden
hen til bygningen, der fra hvor der sigtes.
Domus Vista ligger ved en stor parkeringsplads. Det er formiddag og morgentrafikken er
for længst afviklet. En gruppe af elever beslutter sig for, at et hjørne af parkeringspladsen er
et godt sted at foretage målingerne. Her er der
god plads og frit udsyn til bygningen. Gruppen
diskuterer hvordan de i praksis skal måle sigtevinklen. De er i tvivl og spørg en anden gruppe
om hjælp. Læreren er hjemme på skolen, så
sammen vurderer de to grupper hvad der er en
god løsning. Grupperne arbejder videre hver for
sig, og i fællesskab foretager eleverne i grupperne målingen. Den ene holder sigtepinden,
en anden ligger på jorden og sigter mod toppen
af Domus Vista og den sidste måler vinklen mellem asfalten og sigtepinden.
Resultaterne skrives ned og gruppen går tilbage
i klassen. Hjemme i klassen går de på internettet på Google Maps og finder afstanden hen til
bygningen derfra hvor de sigtede. Et øjeblik efter sætter de med fast hånd to streger under resultatet. Efterhånden finder flere og flere grup-

per frem til et resultat. Sammenlignet med den
højde eleverne finder på Wikipedia, er resultaterne meget forskellige. I resten af undervisningen diskuterer klassen sammen med deres lærer
gruppernes forskellige løsninger.
Hvorfor resultaterne er så forskellige og hvad
der er de mulige fejlkilder?
Valg af sted i udeskole
I udeskole har valget af undervisningssted central betydning. Selv om det at flytte undervisningen uden for skolens etablerede læringsrum
ikke en ny metode (Hyllested, 2007), har udeskole som pædagogisk fænomen været med til
at sætte nyt fokus på de muligheder, der findes
ved at inddrage omverdenen i undervisningen.
Sammenlignet med eksempelvis engelsk uddannelseskultur har lærere i Danmark en stor
grad af autonomi til selv at bestemme indhold
og pædagogik. I denne didaktiske dannelsestradition (Westbury, 1995), er læreplaner retningslinjer der kan fortolkes. Derfor kan fravalget af
traditionelle undervisningsformer i det etablerede klasselokale og tilvalget af steder uden for
klasselokalet og skolens bygninger langt hen af
vejen tilskrives den enkelte lærer.
Diversiteten af undervisningssteder, hvor udeskole praktiseres afhænger udelukkende af
engagerede og dedikerede læreres didaktiske
valg. Ingen politisk bestemte undervisningsplaner lægger føringer for hvor man som lærer skal
gennemføre sin undervisning. Imidlertid kan der
være mange begrundelser for det konkrete valg
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ver interessant når det faglige perspektiv kobles
steder i elevernes og skolens nærmiljø.
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”U

deskole bidrager til elevers læring og udvikling, både akademisk, socialt,
personligt og fysisk, hvilket gør valget af undervisningssted komplekst.”

af undervisningssted. Udeskole bidrager til elevers læring og udvikling, både akademisk, socialt,
personligt og fysisk (Bentsen et al., 2009), hvilket
gør valget af undervisningssted komplekst.
I et fagdidaktisk perspektiv må valget af undervisningssted kunne begrundes i selve faget.
Inden for dette perspektiv kan undervisningsstedet betragtes som en rammefaktor for undervisningen. Det kommer blandt andet til udtryk i
læringsteorien ’situeret læring’, hvor konteksten
menes at være afgørende for indholdet (Lave &
Wenger, 1991). Undervisningsstedet kan også
betragtes som undervisningens indhold, som
det blandt andet ses inden for ’place-based education’. I denne tilgang tilskrives relationen og
viden om nærmiljøet en betydning for læringen
(Nespor, 2008).
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Byer bygger på matematiske principper
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På mange måder er eksemplet med matematik
i det urbane miljø eksemplarisk for udeskole-didaktisk tænkning (Jordet, 2010). En lærer vælger
at flytte dele af elevernes undervisning ud i nærmiljøet, hvor matematikken gøres konkret i en
autentisk kontekst, med fokus på elementer fra
elevernes egen hverdag. Det praktiske arbejde i
nærmiljøet supplerer det teoretiske arbejde før
og efter turen. På den måde er der større mulighed for, at den abstrakte matematik bliver mere
meningsfuld og interessant for eleverne, da elementer fra deres hverdag og nærmiljø gøres til
genstand for faglig refleksion (Mitchell, 1993).

En central pointe er, at hvert sted har sine faglige kvaliteter. Set i forhold til faget matematik er
udeskole i et urbant miljø et meningsfuldt valg,
da byer bygger på matematiske principper, som
kan tydeliggøres med udeskole som metode.
Dette er et af resultaterne i et studie om urbane
miljøers betydning for interesse i sciencefag
(Bølling et al., upub.). I studiet understreger flere
lærere at matematik er overalt, uanset hvor hen
man vender hovedet. Det urbane er systemer,
formålsbestemte strukturer og konstruktioner.
Eksempelvis ses dette ved samspillet mellem
bygningers placering, veje og trafikregulering.
I studiet fortæller flere lærere der anvender
udeskole, at det matematiske perspektiv giver
eleverne mulighed for at se elementer fra deres
hverdag på en helt ny og spændende måde. Det
samme bliver understreget af flere elever. Én af
dem påpeger, at det matematiske arbejde med
en virkelig og håndgribelig bygning får stedet
til at ændre sig. På den måde kan valget af undervisningssted have direkte betydning for elevernes interesse for den faglige undervisning i
matematik, hvilket kan påvirke deres læring i en
positiv retning.
Naturen er et ’naturligt’ valg
I en dansk og nordisk kontekst har anvendelse
af natur og grønne områder stået centralt i udeskolens pædagogiske praksis. Det ses blandt
andet gennem begrebet naturklasser (Mygind,
2005) og den betydning naturen tillægges i nyere lærervejledninger om udeskole, eksempelvis
’Udeskole - Viden i virkeligheden’ (Bendix & Barfod, 2012). I praksis har grønne områder vist sig
at være blandt de mest brugte typer af undervisningssteder i udeskole (Bentsen, et al. 2012b).
Imidlertid er rejsen til skov og større grønne områder for mange lærere en økonomisk og tidsmæssig barriere i en presset skemalagt hverdag
(Bentsen et al., 2010).

”S

et i forhold til faget matematik er udeskole i et urbant miljø et
meningsfuldt valg, da byer bygger på matematiske principper.”

Der må ikke herske tvivl om, at natur og grønne
områder kan anvendes i alle skolens fag, som det
har været tilfældet i undersøgelsen af udeskolens pædagogiske praksis i Rødkildeprojektet
(Mygind, 2005). Som en udeskolelærer understregede for mig for nogle år siden, så handler
det langt hen ad vejen om at ’se mulighederne’.
Natur og grønne områder kan sagtens gøres til
genstand for matematisk arbejde med geometri
med afsæt i udeskole, men flere og flere ser de
faglige muligheder ved steder i urbane miljøer.
Fra grøn til grå udeskole
I dag foregår udeskole mange andre steder end
blot i natur og grønne områder. Projekterne
’Den urbane udeskole: Spot en tomt’ (Enemærke
et al., 2009.) og ’Nærmiljø Læringsmiljø’ (Hare et
al., 2010) viser gode eksempler på dette. Men i
et klassisk natur-orienteret udeskole-perspektiv
synes steder i byer mindre oplagte til undervisning på grund af manglende æstetiske kvaliteter i et tæt befolket og naturreduceret miljø. Det
kom til udtryk blandt flere lærere i studiet af urbane miljøers betydning for interesse i science
fag (Bølling, et al., Upub.), hvor naturen bliver set
som uberørt med inspirerende farver og lyde.
Derimod bliver bymiljøer set med et mere negativt fokus som larmende, grå og menneskeskabt.

Det blik på byen genfindes i den kritik, som
økofilosofien har rettet mod klasserum: ’De er
skabt for mennesker’ (Todsson, 2006). I forhold
til matematik er dette netop kærnen. Forskellige steder har forskellige faglige kvaliteter. Og
eksemplet hvor klassen skal finde højden på en
bygning i deres nærmiljø, viser hvor oplagt det
er at arbejde med matematik i urbane miljøer.
Der er masser af muligheder i den grå udeskole.
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Natur og grønne områder har utvivlsomt en række iboende kvaliteter og de har været betydningsfulde for udbredelsen af udeskole. I den forbindelse har sammenslutningen Skoven i Skolen (2013)
spillet en central rolle ved at fremhæve skoven
som en vigtig læringsarena, hvor produktion(skultur) og natur mødes. At natur og grønne områder har været det ’naturlige’ valg, harmonerer
med, at udeskole primært har været anvendt i
naturfagene (Bentsen & Jensen, 2012a), hvor der i
fagplanerne, for eksempelvis natur/teknik, lægges
vægt på, at nærmiljø og natur skal inddrages som
’laboratorium’ (Undervisningsministeriet, 2009).
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UDESKOLE-UNDERVISNING

– hvor handlemåde og tankegang følges ad
Af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen, lærere

Udgangspunktet med vores udeskole, der
bygger på 12 års erfaring og udvikling af
samspillet mellem tanke og handlemåde,
er at udvælge og inddrage de forskellige
læringsarenaer der er tilgængelige for underviseren. Med afsæt i fagenes trinmål
planlægges udeskole i en naturlig kontekst,
så arbejdsformen tilpasses eksisterende
klasserumsundervisning. Dermed trækkes
oplevelser, observationer og læring fra udeskolen ind til bearbejdelse i indeskole/klasserumsundervisning.
Vi udvider klasseværelset, så lokalområdet bliver inddraget. ”Det udvidede klasserum” giver
yderligere erfaringer og direkte oplevelser. Vi
mener, at udeskole skaber bedre rammer for
dannelse af det hele menneske, hvor fokus er

rettet mod samspillet mellem teoretiske, praktiske og æstetiske videns- og læringsformer.
Dette danner grundlag for at eleverne opnår en
helhedsforståelse af det givne emne, hvor praksis og teori hænger nøje sammen i et tilrettelagt
udeskoleforløb.
I dagens skole er der ingen tvivl om at undervisningen foregår på mange forskellige kvalificerede måder. Et utal af metoder anvendes, hvilket
hænger sammen med den enkelte lærers forudsætninger og præferencer, samt de rammer
der arbejdes under. Med tanker på den nye skolereform ser vi udeskolearbejdsformen som en
måde til at få de mange læringsarenaer og fag i
spil på én og samme gang.
Udeskole kræver som indeskole didaktiske overvejelser, hvor læreren skaber mulighed for, at
eleverne opnår de fastsatte mål samt at rammerne for elevernes læring sættes og udfordrer
på passende niveau i forhold til den enkeltes læring. Til dette findes et utal af pædagogiske metoder som allerede anvendes, og muligvis også
kan komme i spil i udeskolen.
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At give slip i en rammesat faglig kontekst er
en udfordring for både lærere og elever, men
resultatet bliver ofte glade nysgerrige elever, der har oplevet tingene på og med egen
krop i et fællesskab.
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”U

deskole planlægges i en naturlig kontekst, så arbejdsformen
tilpasses eksisterende klasserumsundervisning.”

Charlotte Åsell Pedersen lærer på Sophienborgskolen
Ulrik Engkær Hansen er lærer og naturfagsvejleder
på Sophienborgskolen

Legitimeres af Fælles Mål 2009 Elever
• Motivation

• Dårligt vejr

• styrker samarbejde om
kommunikation

• Hvorfor skal vi
ud?

• Stimulerer nysgerrighed
• Visualisering af teorier

Lærer

• Hensyn til læringsstile

• For meget tid
til transport

• Læring i handling
• Bedre forankring i
lokalområdet
• Flere fælles oplevelser
• Begrebsafklaring
• Hukommelse ”huskeknager”

• Ukoncentrerede elever
• Usikkerhed
(uvante rammer)

• Forståelse af større
sammenhænge

• Manglende
viden om
udeskole

• Tværfagligt arbejde

• Tidsfaktor

• Autentisk miljø

• Forberedelse

• Fysisk udfoldelse

• Mangler
vejledning

• Undervisningsdifferentiering
• Læring gennem flere kanaler
• Inspiration

Udfordringer i udeskole
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Vi har gennem vores besøg som udeskoleigangsættere erfaret en række fælles træk, ved
den første implementering af arbejdsformen,
som fremgår af skemaet.
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Vi anbefaler at der kastes et blik på punkterne,
og man som lærer får afklaret rammerne for at
arbejde med udeskole, så alle kan få en positiv
og lærerig oplevelse, der kan bygges videre på,
da udeskole kan åbne et hav af muligheder.

Eksempel på vores udeskole
Nedenstående undervisningsforløb har danskfagligt fokus på notat- og husketeknik, hvor
nærmiljøet, et center, en gågade eller en kulturel seværdighed inddrages som læringsarena.
Hermed skabes der relationer mellem eleven og
den meget nære omverden, som omgiver dem.
Den viden eleverne opnår i dette forløb kan
perspektiveres til den stigende mængde ældre
i samfundet. Det kan åbne for et tættere samarbejde med den lokale handelsforening og innovative arbejdsprocesser i skolen.
Forløbet er tænkt til 6-9 klassetrin, og varer ca.24 lektioner.
Formålet
Eleverne skal arbejde struktureret med notat og
huske-teknik gennem arbejdet med en tidslinje
og informativ tekst. Derfor skal de kunne formulere sig skriftligt på en enkelt, oplysende og beskrivende måde, som andre kan drage nytte af.
Der arbejdes med tidslinje, stikord og resume i
denne opgave, som eleverne er blevet undervist
i.
Der afsluttes med et skriftligt arbejde med udgangspunkt i egne notater, hvor turen beskrives
for en fiktiv ældre dame/mand med gangbesvær.
Materialer
• Ark 1 til beskrivelse af turen (se nederst)

”O

plevelser, observationer og læring fra udeskolen trækkes ind
til bearbejdelse i indeskole/klasserumsundervisning.”

De små praktiske
så det fremmer hensigten med kommunikationen

Eleverne arbejder parvis, da kommunikation og
socialt fællesskab efter vores mening er med til
at fremme både læring og motivation. Opgaven gennemgås i klassen med udgangspunkt i
danskfaglige teknikker: Tidslinje, stikord og resume.

• skrive struktureret og med bevidste
valg i en form, der passer til genre og
kommunikationssituation
• bruge skrivning bevidst og varieret
som støtte for tænkning

Afgræns området alt efter klassetrin og formåen. Brug gerne en gågade, et butikscenter eller
en kulturel seværdighed, som eleverne kender i
forvejen. Ruten kan laves både ude og inde.

Sprog, litteratur og kommunikation
• karakterisere sproget og bruge det bevidst til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af
viden

• Ark 1 gennemgås på tavlen.
• Husk tøj efter vejret

• vise indsigt i sprogets spændvidde
fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer

Fælles Mål 2009
– Dansk, Faghæfte 1 efter 9. klasse

• karakterisere forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog

Det talte sprog
• udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd

• fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk
forståelse

• fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst
støtter hensigten

• beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle
typer tekster
• anvende hensigtsmæssige læseteknikker
• anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad
• fastholde det væsentlige af det læste i
skriftlig form

Dette skal eleverne lære
Eleverne skal ud fra arbejdet med den kronologiske rækkefølge i en tidslinje udvælge fokuspunkter på deres rute og via korte stikord/ notater kunne beskrive disse fokuspunkter. Disse
beskrivelser skal laves, så andre umiddelbart og
uden kendskab til ruten vil kunne følge den.
Der skal også arbejdes med resume. Resumeet
laves som en meget kort forklarende beskrivelse. Se nedenstående eksempel.

Det skrevne sprog – skrive

Tidslinje

Stikord

Resume

• beherske skriftsproget i forskellige
genrer

1

Rema

Ryg mod forside af
postkasse, med
næsen mod …?

• indsamle stof og disponere indholdet,
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Det skrevne sprog – læse
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”E

leverne skal arbejde struktureret med notat og huske-teknik
gennem arbejdet med en tidslinje og informativ tekst.”

Efter at eleverne i arbejdet har fulgt ruten, skal
de, når de har beskrevet deres egen rute, bytte
og lade andre grupper arbejde med og afprøve
deres rutebeskrivelse. Dette for at opnå en helhedsforståelse af vigtigheden i formidlingen.
Forløbet afsluttes med at lave en beskrivelse
af ruten til en fiktiv fysisk handicappet mand/
dame. I beskrivelsen tages hensyn til personens
fysiske formåen i forhold til ruten og fremkommelighed.
Hvad kan notat-teknik i udeskolen
Notat-teknikken giver et hurtigt overblik over
det vigtigste i en tekst eller en beskrivelse og
gør det let for alle at forstå, hvad der arbejdes
med.
I dette forløb bruges notaterne til at hjælpe
med at finde vej ved hjælp af fokuspunkter/
kendetegn på ruten. Inden man tager notater
er det vigtigt, at man ved, hvad notaterne skal
bruges til, og at de struktureres så man let kan
finde rundt i dem. Ved at lade eleverne bruge
den kreative og legende tilgang til opgaven, vil
man ofte se at eleverne vælger utraditionelle og
alternative løsninger. I dette forløb har vi erfaret,
at der er en tydelig varieret og alternativ udvælgelse af fokuspunkter/kendetegn.
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Når eleverne selv udvælger og nedskriver, hvilke
ord der er vigtige for det overblik de skal have
i forhold til den stillede opgave, fastholdes og
huskes teksten/opgaven bedre og der skabes et
overblik som eleverne føler ejerskab for. Hvilket
naturligt vil styrke grundlaget for et yderligere
skriftligt arbejde
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Tidslinje: En tidslinje bruges til at sætte tidspunkter, årsager, hændelser, arbejdsgange, tal
m.m. i en kronologisk rækkefølge.
Nøgleord/stikord: Nøgleord er de ord der fortæller, hvad teksten eller opgaven handler om.
Dem der giver mening for forståelsen.

Stikord er mere elevens eget valg af vigtige ord
for at netop han/hun kan huske teksten eller opgaven
Resume: Den korteste form til at gengive noget
med egne ord (læs med bogsystem).
Sådan gør vi
Eleverne inddeles i par, og aktivitetsark 1 gennemgås. Alle elever udfylder ark 1.
De skal optegne og nedskrive en rute, hvor de
gennem brug af tidslinjen laver et system, som
de mener er let at overskue, og hvor man ikke
kan være i tvivl. Det kan være f.eks. 1,2,3 / a, b, c
eller hvor mange minutter, skridt eller lign. det
tager at komme til målet. Lad eleverne bruge
fantasien.
Stikordene skal være fokuspunkterne på tidslinjen og de skal være så tydelige, at andre ikke kan
være i tvivl om, hvad der menes. Samtidig skal
de noter, der er skrevet i resumeet, klart vise retningen mod næste fokuspunkt og hvor man skal
placere sig for at gå i den rigtige retning mod
næste fokuspunkt.
To makkerpar bytter papir, så der er en makker
fra gruppen der kender ruten, sammen med en
der ikke kender ruten. På den måde får eleverne
en umiddelbar respons på deres arbejde, som
viser om notaterne har været gode nok, og kan
følges.
Forslag til 2 lektioner
Intro til eleverne om, hvordan de skal bruge notat og huske-teknik i dette forløb. Her kan eleverne enten have arbejdet med disse teknikker
op til udeskoleforløbet, eller de skal have det
frisket op fra tidligere undervisning.
Herefter gennemgås ark 1, og eleverne laver deres egen rute med udgangspunkt i ark 1. Brug
ovennævnte læringsarenaer, som eleverne ken-

”F

orløbet afsluttes med at lave en beskrivelse af ruten til en fiktiv
fysisk handicappet mand/dame.”

der i forvejen. Dette kan sætte fokus på tilgængelighed i forhold til ældre/handicappede og
handlemuligheder.

Der kan arbejdes videre med interview angående tilgængelighed i det givne center/ gågade,
og man kan sætte fokus på, hvad de handlende
gør for at lette indkøbsmulighederne.

Forslag til 4 lektioner
Eleverne arbejder med beskrivelserne fra ark
1, og gør dem så forståelige og enkle som muligt. Derefter går en makker fra et hold over til
en ny makker, og de nyankomne afprøver ruten,
og den der har lavet ruten observerer. Den der
afprøver ruten, giver konstruktiv respons, mens
ruten gennemgås.

Andre fag kan inddrages
Billedkunst: Arbejde med piktogrammer. Linket
herunder viser mange eksempler på piktogrammer/skiltning fra naturstyrelsen. De kan bruges
som de er eller som idegrundlag for elever til
selv at ”opfinde” deres egne piktogrammer/
skilte.

Herefter bytter eleverne roller.
Nu skal de indsamlede observationer bruges til
at forbedre de enkelte ruter, så de passer til en
fiktiv fysisk handicappet person.

www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Faciliteter/Skiltning/Piktogrammer/Piktogrammer.htm

Tidslinje

Stikord

Resume

Godt til at få tingene i den
rigtige rækkefølge

Hvem, hvad, hvor, hvornår

Den korteste form, hvor du
kan gengive noget i egne ord

Ord du ikke kan undvære,
som hjælper med at holde en
bestemt fokus
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Ark 1
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OM STEDER OG MENNESKER I BYENS RUM

– og hvad skolen gør med dem
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Af Monique Vitger, ph.d. stipendiat
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Klasseværelsets status som skolens primære
læringsarena bliver i disse år udfordret. En
af de grundlæggende værdier inden for Ny
Nordisk Skole er ”At praksis og teori skal
kobles bedre i en undervisning med inddragelse af og perspektiv til virkeligheden”
(http://nynordiskskole.dk). Ambitionen understreges af folkeskolereformens bestemmelse om en længere og mere varieret skoledag for elever på alle klassetrin. I forbindelse
med et igangværende ph.d.-projekt har jeg
fulgt et udeskoleforløb i 6. klasse på Søndermarkskolen på Frederiksberg. På baggrund
af observationer og interviews med elever
og lærer analyserer jeg forløbet og relaterer
det til Wolfgang Klafkis teser om en demokratisk skole.
I forbindelse med visionen om Ny Nordisk Skole
har Peter Bentsen (2013) introduceret Ny Nordisk Udendørspædagogik som repræsenterer

et opgør med skolens dominerende treenighed
af klasseværelse, lærer og tekster. Med afsæt i
det norske udeskolebegreb taler Bentsen for en
bredere tilgang til hvilke steder, personer og aktiviteter som bør inddrages i skolens undervisning. Han peger på at lokalsamfundet med dets
natur og kultur tilbyder erfaringer med steder
og personer som kan bidrage til børn og unges
læring og dannelse gennem aktiviteter der ikke
kun involverer intellektet, men også kroppen og
følelserne.
I denne artikel vil jeg forholde Bentsens begreber: steder, personer og aktiviteter til et konkret
udeskoleforløb med titlen ”Vores Frederiksberg”. Af de tre begreber tillægger jeg steder en
særlig status fordi stederne er med til at definere
hvilke personer man møder, ligesom de inviterer
til bestemte aktiviteter. Det undervisningsforløb
jeg vil fortælle om, er et eksempel på urban udeskole hvor det er byrummet med dets mennesker, bygninger og kulturelle og politiske insti-

”S

tederne er med til at definere hvilke personer man møder,
ligesom de inviterer til bestemte aktiviteter.”

Monique Vitger er ph.d. stipendiat ved RUC og tilknyttet Institut
for Skole og Læring ved Professionshøjskolen Metropol

Forslag til forbedringer
Søndermarkskolen valgte i samarbejde med
Professionshøjskolen Metropol at indføre udeskole på hele mellemtrinnet i skoleåret 2011-12.
Det følgende skoleår blev der nedsat en gruppe
af lærere der ville fortsætte udeskoleinitiativet,
og denne gruppe blev enige om overskriften
”Vores Frederiksberg” som ramme om en række
forskellige udeskoleprojekter, der alle tog udgangspunkt i skolens lokalmiljø på Frederiksberg.
For den 6. klasse som jeg fulgte, begyndte og
sluttede forløbet på Frederiksberg Rådhus. Som
opstart på forløbet deltog eleverne i en velkomstaften på rådhuset for nye borgere i kommunen. I løbet af de følgende tre måneder besøgte de forskellige lokaliteter på Frederiksberg,
herunder Frederiksberg Stadsarkiv, et nonnekloster, et plejehjem, Frederiksberg Gymnasium,
en hjemløs foran den lokale Netto og Amagerforbrændingen, hvor affaldet fra Frederiksberg
kommune bliver brændt. Som afslutning på

forløbet skulle eleverne komme med ideer til
forbedring af Frederiksberg kommune, hvilket
kommunen opfordrede borgerne til at gøre på
kommunens hjemmeside. Eleverne fik lov til at
fremlægge deres forslag for borgmesteren personligt i byrådsalen på rådhuset.
Stederne påvirker sanser og følelser
Når man ser på noget i verden, kan man opleve
at verden ser tilbage på en måde som stimulerer
sanserne eller vækker følelser og erindringer. Da
jeg interviewer eleverne i 6. klasse om de steder som de har besøgt under udeskoleforløbet,
fortæller de om sanseindtryk som lugten af tis
på plejehjemmet, varmen, støvet og den sødligt vamle lugt på forbrændingsanstalten, stilheden i klosteret og kulden under mødet med
den hjemløse foran Netto. De fortæller også om
stemninger og følelser som gymnasiet med dets
store glasvinduer, der har ”for lidt personlighed”,
klosteret, hvor stemningen er ”en lille smule
trykket”, og kirkegården, hvor man kan blive trist
til mode.
Den måde som et sted taler til vore sanser og
følelser, indfanger arkitekten Inge Mette Kirkeby
(2006) i det hun kalder for rummets stemthed.
Med reference til filosoffen Otto F. Bollnow taler
hun om at et menneskes oplevelse af et rum, det
være sig inde- eller uderum, hverken kan tilskrives individets personlige præferencer og sindstilstand eller det rum som individet befinder sig
i, men skabes i et intrikat samspil mellem menneske og rum (ibid.:123).
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tutioner der udforskes. Forløbet foregik over tre
måneder i vinteren 2012-13 hvor en 6. klasse på
Søndermarkskolen havde en ugentlig udeskoledag. Jeg deltog som observatør på de fleste
udedage i forbindelse med mit ph.d.-projekt om
interaktionelle processer i og med udeskolens
rum. Umiddelbart efter forløbets afslutning interviewede jeg eleverne to ad gangen samt deres dansklærer som havde stået for den didaktiske planlægning og gennemførelse af forløbet.
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”T

o af pigerne formulerede et forslag til borgmesteren
om at gøre mere for de hjemløse.”

Smukke rum sender signaler
Rummets betydning kom også til udtryk i mit
interview med en dreng i klassen som fremhævede præsentationen af ideer for borgmesteren
som noget af det der havde gjort stærkest indtryk på ham under forløbet. Jeg spurgte ham om
det ville have været anderledes at fremlægge
ideerne for nogle andre, fx forældrene eller skolens ledelse, men i sit svar fokuserede han ikke
på borgmesteren som modtager, men på det
sted hvor præsentationerne havde fundet sted,
nemlig byrådssalen på Frederiksberg Rådhus.
Elev: Jamen jeg synes bare det var større,
det der rum det var større end hvis vi bare
skulle sidde her [skolebiblioteket] og fremlægge eller i klassen
Monique: Hvad gør det at være i sådan et
rum?
Elev: Det er pænt, det betyder de ikke er
fattige ligesom på skolen
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For drengen er den positive erindring om præsentationen for borgmesteren altså forbundet
med byrådssalens store og smukke rum der
modstilles skolen som forekommer ham at være
fattig. Han udtaler sig ikke nærmere om hvad
det konkret betyder at fremlægge i et stort og
pænt rum, men de fleste mennesker vil opleve
at de fysiske rammer som de tilbydes, sender et
signal om hvilken status de tildeles. Fremlæggelsen i byrådssalen kan have bidraget til at give
eleverne en følelse af at blive taget alvorligt.
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Stedernes personer
Når man laver udeskole i naturen, udforsker
man naturens dyre- og planteliv. I den urbane
udeskole er det byen, dens institutioner og ikke
mindst dens mennesker som man tager ud for

På Frederiksberg Kirkegård. En dreng opdager tilfældigt ægteparret Rahbeks gravsted som klassen
havde stiftet bekendtskab med under et besøg på
Bakkehusmuseet.
at møde. I udeskoleforløbet på Frederiksberg
oplevede jeg to forskellige former for relation
mellem sted og person.
I den ene type relation kan personen siges at
repræsentere stedet. Det er en professionel relation som man finder hos arkivaren i stadsarkivet
og rundviseren på Amagerforbrændingen. De
agerer som professionelle repræsentanter for
de respektive institutioner, og det er primært
denne rolle der er relevant i deres interaktion
med eleverne selv om deres personlighed selvfølgelig spiller en rolle i formidlingen.
I den anden type relation kan man tale om at
stedet repræsenterer personen.
Eksempler på denne relation er den hjemløse
Morten, nonnen i klosteret og de gamle på plejehjemmet. Eleverne møder Morten ude foran
Netto, hvor han sælger Hus Forbi aviser. Denne
position foran et supermarked som avissælger
repræsenterer personen Morten, idet den afspejler hans specifikke livshistorie og nuværen-

”E

leverne kom med forslag til forbedringer af deres lokalsamfund,
men i forsøget stødte de sig på den politiske virkelighed.”

I nonnens tilfælde er relationen mindre entydig.
Hun er som priorinde repræsentant for klosteret, men hun optræder også som et menneske
der lever sit liv på nogle bestemte religiøse
betingelser. Hun repræsenterer klosteret, men
klosteret repræsenterer i lige så høj grad hende
som person.
På samme måde repræsenterer plejehjemmet
de gamle mennesker som eleverne interviewer
om deres barndoms jul. På beboernes små værelser hober der sig møbler, nipsting og billeder
op som fortæller om et langt liv der nu skal rummes på ganske få kvadratmeter.
I alle tre tilfælde møder eleverne ikke bare en institution, men en livsverden der er meget anderledes end deres egen. De abstrakte fænomener:
at være gammel, at være hjemløs, at være nonne
får personlige udtryk der nuancerer stereotype
forståelser. Den hjemløse er tidligere misbruger,
men han er også far, og han har en drøm om at
få en blomsterbutik. Nonnen taler i mobiltelefon
og deltager ivrigt i politiske diskussioner ud over
de daglige bønner på latin. Fra at være abstrakte
kategorier bliver de gennem deres livsfortællinger genkendelige som medmennesker.
Den hjemløses territorium
De fleste af eleverne nævnte mødet med den
hjemløse Morten som det der havde gjort størst
indtryk på dem under udeskoleforløbet. Da jeg
spurgte om det betød noget at de havde mødt
Morten foran Netto frem for at invitere ham hen
på skolen, svarede en pige: ”Det var hans sted”.
Dermed udtrykte hun med få ord at stedet repræsenterede ham som person. Man kunne også
sige at pladsen foran Netto var hans territorium
og dermed trække på et begreb fra den amerikanske sociolog Erving Goffman (2003). Et vigtigt
aspekt af den sociale organisering er ifølge Goffman forhandlingen om det han betegner selvets

territorier. Territorier er de fordringer vi gør på
vores fysiske omgivelser. Nogle territorier er faste i den forstand at individet har ejerskab over
dem, såsom huse og biler, mens andre er situationelle hvilket betyder at individet kun kan gøre
midlertidigt krav på dem, såsom en siddeplads i
bussen eller en bænk i en park. Det er interessant
at eleven beskriver pladsen med bænken foran
Netto som ”hans sted” og dermed som en form
for fast territorium. Netop hjemløse er jo defineret ved ikke at have traditionelle faste territorier i
form af eget hjem, men eleven synes at betragte
stedet ud fra den hjemløses perspektiv og anerkende hans fordring på det som vi normalt ville
betragte som et situationelt territorium der kan
besættes af alle og enhver i kortere perioder.
Elevernes forventninger overskrides
En dreng udtrykte betydningen af at møde den
hjemløse foran Netto på en kold novemberdag
således:
Elev: Vi står også og oplever hvor koldt det
er, og hvordan han bare står hele dagen og
venter på at nogen køber et blad. Man er
vant til at man tager i skole, så tager man
på klub, så tager man hjem, nogle gange
tager man på ferie, det hele går som det
skal. Så kommer man ud og møder en
mand der har et helt, helt andet liv.

Eleven beskriver sit hverdagsliv som en rutiniseret bevægelse gennem forskellige arenaer:
skole, klub og hjem, med ferier som forudsigelige afbrydelser. Udeskole repræsenterer i dette
tilfælde altså ikke kun en brud med skolens vante
rammer, men bliver en udfordring af elevens livsverden i mødet med et fundamentalt andet liv.
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de situation som hjemløs.
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”V

irkeligheden kalder på at eleverne selv reflekterer og skaber
sammenhæng i det tilsyneladende meningsløse.”

En anden dreng gav udtryk for at mødet med
Morten overskred hans forventninger til hvad
udeskole kunne være:
Elev: Jeg havde aldrig forventet at man på
udeskole ville hen og møde en hjemløs.
Det havde jeg aldrig tænkt at man nogensinde skulle prøve at komme hen og
se hvordan de levede. Det synes jeg var
meget spændende. Det havde jeg aldrig
tænkt man skulle prøve på udeskole. Jeg
havde tænkt man skulle besøge firmaer
og parker og monumenter, alle mulige
ting, men hjemløse det troede jeg slet ikke
man kunne.
Monique: Hvad var særligt ved at møde
ham?
Elev: At se hvordan han levede, hvordan
han overlevede, hvad han havde gennemlevet i sit liv. Hvordan han var blevet
hjemløs, hvorfor han var blevet hjemløs
(…) man kan ikke lade være med at have
medlidenhed med ham når han lever på
gaden og bliver overfaldet.
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Da jeg spørger drengen om hvad hans forhold
til hjemløse var inden besøget, bliver det klart at
mødet med Morten også har betydet en overskridelse af hans forventninger til hvilke mennesker han ville have lyst til at engagere sig i:
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Elev: Jeg troede det var sådan nogle der
tog stoffer og drak. Det havde han så også
gjort. Det var ikke nogen jeg ville interessere mig så meget for.
Selv om drengen normalt ikke ville interessere
sig for alkoholikere og stofmisbrugere, stod
Mortens misbrug altså ikke i vejen for hans medfølelse. Læreren var opmærksom på de negative

konnotationer som er forbundet med hjemløshed, og da hun ønskede at eleverne mødte Morten med åbent sind, havde hun undtagelsesvist
ikke forberedt dem på hvor de skulle hen, og
hvem de skulle møde den dag.
Oplevelser skaber handleberedskab
Besøget hos den hjemløse illustrerer at udeskole
i lokalmiljøet kan bidrage til udvikling af elevernes mellemmenneskelige solidaritet på en måde
som kan antages at være eksemplarisk i forhold
til at øge elevernes engagement og indsigt i problemer med fattigdom og udstødelse i et større
samfundsmæssigt perspektiv. To af pigerne
valgte at handle på den sociale indignation som
mødet med Morten havde afstedkommet og
formulerede et forslag til borgmesteren om at
gøre mere for de hjemløse, blandt andet ved at
inddrage nogle af byens kirker som væresteder.
Deres iver efter at skabe bedre vilkår for en udsat
samfundsgruppe blev dog afløst af frustration
og skuffelse i mødet med borgmesteren. En af
pigerne forklarer at de var blevet så rystet over
Mortens beretning om at han var blevet overfaldet mens han sov i en park, at de havde valgt at
stille op med forslaget om flere væresteder. Men
reaktionen var en anden end de havde forventet:
Elev: Det [den hjemløses beretning] blev
vi meget rystede over, så derfor stillede
vi op med det, men så fandt vi ud af hos
borgmesteren at der ikke var særlig mange hjemløse. Men det forstår jeg så ikke
hvorfor det er at vi skal ud og besøge en
hjemløs, altså på den måde, fordi altså han
stod jo og sagde at der var mange hjemløse som ikke havde noget sted at bo, og
så synes jeg bare ikke rigtig det gav nogen
mening (...) altså jeg er lidt skuffet altså
over at vi ikke kom længere.

”D

et er nu engang lettere at slippe elever løs i en skov end på et
stadsarkiv, en forbrændingsanstalt eller i et kloster.”

Elev: Morten sagde at han godt ville have
flere væresteder, men så da vi kom hen
og sagde at han havde sagt det, så sagde borgmesteren at der faktisk var rigtig
mange væresteder og rigtig mange ting til
hjemløse.
Monique: Hvad tænker du om det?
Anton: Det tænker jeg sådan lidt, såh ved
jeg ikke rigtig - altså han bor der (slår ud
med armen til den ene side) men det er
kommunen (slår ud med den anden arm).

Oplever meningsforskelle
og interessekonflikter
Med besøget hos borgmesteren fik eleverne
chancen for at afprøve deres demokratiske ret
til at komme med forslag til forbedringer af deres lokalsamfund, men i forsøget stødte de sig
på den politiske virkelighed. Det kan måske lyde
problematisk når pigen i interviewet taler om
skuffelse og meningsløshed, og drengen giver
udtryk for tvivl omkring hvem der ligger inde
med sandheden, og man kan spørge om det er
et tilfredsstillende udbytte af et undervisningsforløb. Wolfgang Klafki peger med sine teser om
en demokratisk skole måske på et svar:
”En demokratisk skole må have ret til eller
tilkæmpe sig retten til at bevidstgøre eleverne om interesse- og opfattelsesforskelle og konflikter i samfundet og til at formidle grundlaget for en evne til engang
at bestemme deres eget ståsted i forhold
til forskellige og til dels modstridende

samfundsmæssige opfattelser og interesser – økonomiske, politiske, kulturelle og
religiøse opfattelser og interesser. For så
vidt er en demokratisk skole en institution, der gør opmærksom på kontroverser
og konflikter og gør dem til genstand for
drøftelse” (Klafki 2004:68)
Klafki anser det altså for skolens opgave at give
eleverne indsigt i meningsforskelle og interessekonflikter i samfundet og gøre dem ”til genstand
for drøftelse”. Udeskoleforløbet skabte tydeligvis et grundlag for en sådan drøftelse hvor elevernes følelsesmæssige reaktioner af frustration
med lærerens hjælp kunne have fungeret som
afsæt for mere rationelle overvejelser over de
modstridende perspektiver som viste sig i henholdsvis den hjemløses og politikerens måde at
forholde sig til hjemløshedsproblematikken på.
Måske er lærebøgerne mindre modsætningsfyldte end virkeligheden, men til gengæld kalder virkeligheden på at eleverne selv reflekterer
og skaber sammenhæng i det tilsyneladende
meningsløse. Tvivlen om hvem der har ret, rummer et læringspotentiale som eleverne måske
ikke umiddelbart kan se, men som læreren kan
bringe til udfoldelse.
Stedernes aktiviteter
”Utenfor klasserommet ligger forholdene
til rette for problemløsende, utforskende
og praktiske opgaver” (Jordet 2010:41)
Den karakteristik af udeskoleaktiviteter som
Arne Jordet giver ovenfor, er primært skrevet på
baggrund af Jordets erfaringer med udeskole i
naturen. I det urbane udeskoleforløb som jeg
fulgte, lå forholdene i uderummet ofte mere til
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En dreng fortæller at borgmesterens svar til pigernes forslag om væresteder efterlod ham med
en følelse af tvivl om hvem han skulle tro på:
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”H

vorfor tøvede nonnen for eksempel så længe med at
svare på hvad hun hed før hun blev nonne?”

rette for en formidlingsbaseret undervisning
hvor eleverne var i lytteposition i længere perioder. Det er nu engang lettere at slippe elever løs
i en skov end på et stadsarkiv, en forbrændingsanstalt eller i et kloster. Men man kan også være
udforskende ved at lytte til mennesker som har
et indgående kendskab til det man ønsker at
vide noget om og ikke mindst ved at stille dem
spørgsmål. Det var gennem de spørgsmål som
eleverne stillede nonnen i klosteret, at de nåede
en erkendelse af at nonner på mange måder er
mennesker som alle andre. Og informationen
ligger ikke kun i de svar der gives, men også i
den måde de gives på. Hvorfor tøvede nonnen
for eksempel så længe med at svare på hvad hun
hed før hun blev nonne? Det undrede eleverne
sig efterfølgende over. Men ved at reflektere
over den tøven, kan man komme til en forståelse
af at kvinden oplever noget uigenkaldeligt i sit
valg af livet som nonne. Hendes borgerlige navn
repræsenterer en tidligere identitet som hun har
lagt bag sig. En sådan subtil betydning formidles ikke i lærebøgerne – den får man kun i mødet
med et andet menneske.
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Lytter ude – arbejder hjemme
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Nogle elever var både aktivt lyttende og spørgelystne, men der var også elever som havde
svært ved at holde koncentrationen, og som i interviewene gav udtryk for at det kunne være lidt
kedeligt at skulle lytte så længe ad gangen. Der
er altså en udfordring i at tilgodese disse elever i
den receptivt orienterede form for udeskole. En
strategi kan være at veksle hyppigt mellem perioder hvor eleverne skal lytte og aktiviteter hvor
de skal handle og snakke. Under det forløb som
jeg fulgte på Frederiksberg, var længerevarende
elev-styrede aktiviteter henlagt til den fase hvor
klassen var tilbage på skolen og skulle arbejde
videre med de indtryk som de havde fået i uderummet.

Eleverne producerede undervejs både et hørespil og en valgvideo på iPad, og disse kreative
og kollaborative aktiviteter var nye for eleverne
som var vant til at følge en lærebog med mange
individuelle læse- og skriveopgaver. Med hørespil- og videoproduktionerne fulgte også en
overskridelse af klasseværelsets fysiske rammer
idet eleverne søgte efter rum på skolen, både
indenfor og udendørs, hvor de kunne arbejde i
fred eller som kunne bidrage til deres produktioner med lydlige eller visuelle effekter. På en
gammel skole som Søndermarkskolen er det en
udfordring at finde små, private rum at arbejde i,
og en af grupperne endte med at slå sig ned på
pigetoilettet.
Da en pige under interviewet nævnte arbejdet
med valgvideoen som noget af det bedste ved
forløbet, spurgte jeg om det var anderledes end
den måde de plejede at arbejde på:
Elev: Ja, fordi man havde jo en iPad, og det
er vi jo ikke sådan vant til, vi er jo vant til
bare at sidde med en bog og sidde og for
eksempel lave opgaver og få lektier for i
den.
Monique: I bestemte jo meget selv hvad I
ville lave i den opgave. Plejer I at bestemme selv på den måde?
Elev: Nej, for man kan jo ikke gøre det hvis
man sidder med en bog. Altså hvis det er
man sidder med et eller andet, kan man jo
ikke bare sige ’den gider jeg ikke lave’. For
vi skal jo alle sammen lave de ting der står
i bogen.
Skaber nye arbejdsformer
Den forandring, som Peter Bentsen tilskriver
udendørspædagogikken, fra en skole hvor
skriftsproglige tekster er omdrejningspunkt til

”E

leverne producerede både et hørespil og en valgvideo på iPad, og
disse kreative og kollaborative aktiviteter var nye for eleverne.”

Lærer: Udeskole er hvor der sker noget anderledes, tænker jeg. Hvor det ikke er det
vi plejer med næsen i en bog, eller hvad
det nu er man sidder og gør mest af, men
sådan så der… sker noget andet. Ud af
skolen, hvis skolen er at læse eller skrive
opgaver eller hvad man nu gør normalt,
men at man skal lukke bogen og se noget
andet, om det så er ’nu går jeg rundt og
filmer for det plejer jeg ikke at gøre’. Det
er også udeskole for mig – noget som man
ikke plejer.
Hun forklarede selv initiativet til at afprøve hørespil og videoproduktion med den ekstra tid
som hun fik tildelt i form af en hel dag ud over
klassens faste dansktimer. Men også den langsigtede planlægning af et integreret forløb hvor
alle dansktimer i tre måneder blev helliget et
overordnet emne, havde betydning for at hun
traf nye didaktiske valg der brød med en mere
lærerbogsstyret undervisning. Nok så interessant er det at hun ikke bare vendte tilbage til
normalen da udeskoleforløbet sluttede. Oplevelsen af elevernes engagement i udeskoleforløbets aktiviteter havde givet hende mod til at
starte et projekt hvor eleverne skulle filmatisere
deres egne gyserfortællinger:

Lærer: Hvordan gør vi så lige det? For nu
er vi tilbage til normal og jeg har ikke en
hel dag, men der har jeg kastet mig ud i
det alligevel.
Mere ansvar til læreren
Læreren oplevede at udeskoleforløbet fik hende
til at tage ejerskab over undervisningen på en
ny måde hvilket åbnede for nye arbejdsformer,
men også gjorde hende mere sårbar over for
elevernes reaktioner. Hun fortalte om at føle sig
”personligt ramt” da en elev på en turene sagde
at det var kedeligt og hun forklarede sin reaktion med at ”Det er mit projekt, det er mig der
fundet på det”. Da jeg spurgte om hun ikke oplevede elever der kedede sig i den almindelige
undervisning, sagde hun: ”Der synes jeg det er
anderledes, for der står jeg med en andens bog”.
Udeskole synes fra lærerens synsvinkel at være
forbundet med risikovillighed. Man skal som
lærer turde sætte sig selv og sin faglighed på
spil når man overskrider undervisningens vante
rammer. Men man får også noget igen ved at
bryde ikke bare med klasseværelset som fysisk
ramme, men også med de praksisser som er indlejret i den måde at tænke skole på som klasseværelset repræsenterer.
Mellemrum og mellemtider
Aktiviteter er ikke kun det der sættes i gang af
læreren, men også det der foregår i de mellemrum og mellemtider som opstår når eleverne går
fra et sted til et andet eller står og venter på bussen. Hvor udeskole i naturen ofte forbindes med
en mulighed for leg og øget fysisk aktivitet, er
urban udeskole ikke nødvendigvis kropsligt frisættende i samme grad. En pige sammenholder
uderummets mellemtider med frikvartererne i
skolen og giver udtryk for en følelse af kropslig
regulering i det offentlige rum:
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en skole hvor fokus er på aktiviteter, realiseres
altså også i dette forløb, om end mindre i byens
rum end i skolens. Hørespil og videoproduktion
involverer i højere grad end lærebogens opgaver fysisk aktivitet, social samhandling og elevautonomi. Man kan sagtens arbejde med disse
interaktive medier uden at koble det til udeskole,
men pointen er at det ikke var sket i denne klasse.
For læreren betød udeskoleforløbet ikke kun en
overskridelse af læringsrum, men også af vante
arbejdsformer hvilket hun selv gav udtryk for da
jeg spurgte hvad hun forstod ved udeskole:
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”P

å en gammel skole er det en udfordring at finde små, private rum at arbejde i,
og en af grupperne endte med at slå sig ned på pigetoilettet.”

Elev: Vi skal gå meget stille, man kan ikke
sådan løbe rundt fordi man går på en vej
eller venter på bussen. Man kan kun stå og
snakke og hvis det bliver for højt, får man
skæld-ud.
To andre piger forklarer mig at når man har frikvarter, så larmer man og driller gangvagten,
men når man går rundt i byen, så snakker man
sammen – ligesom de voksne. En anden pige
sammenholder derimod uderummet med den
regulering af kroppen som også finder sted i
skolen og fremhæver uderummets relative bevægelsesfrihed:
Elev: Man kommer ud, man er på en måde
sådan lidt fri, fri for at sidde indenfor på
en stol, limet fast åhh (kryber sammen,
gør sig smal med hænderne samlet foran
brystet) og så kan man bare komme ud, og
man kan bevæge sig (flagrer med armene)
det kan jeg godt lide, altså det synes jeg er
lidt frikvartersagtigt, og når så også man
kommer ind fx på stadsarkivet, og det så
er noget man interesserer sig for, så synes
jeg stadigvæk det er et frikvarter.
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Nye sociale strukturer
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De sociale og de spatiale praksisser er sammenvævede i skolehverdagen. Når eleverne skulle
forklare mig hvem der var sammen med hvem
i frikvartererne, beskrev de altid sociale grupperinger gennem deres ruter og placeringer i
rummet: En gruppe sad i det hjørne, en anden
i det, nogle piger gik ud for at hænge ud med
piger fra en ældre årgang, drengene gik hen på
fodboldbanen. De sociale relationer bæres naturligvis med ud i det offentlige rum uden for
skolen, men de mister deres forankring i rum-

met og sidder dermed ikke i kroppen på samme
måde som i skolen. I processen hvor de sociale
relationer skal etablere sig i nye rum, åbnes der
for nye konstellationer og positioner. En dreng
beskrev hvordan frikvarterernes sociale samspil
kunne forekomme ret fastlåst:
Elev: Man er sammen med de samme
hvert frikvarter (…) fordi alle de andre
drenge elsker fodbold og går til det hele
tiden så hvis vi vil være en del af fællesskabet, så bliver vi nødt til at spille fodbold
selv om vi måske ikke synes fodbold er det
fedeste hele tiden at spille. Fordi det hele
tiden skal være konkurrence, og det er
bare ikke fedt at konkurrere hvis man ikke
er god til det.

På turene rundt på Frederiksberg spillede eleverne ikke fodbold, men de kunne til gengæld
snakke om det. I feltnoterne fra min første tur
med klassen, noterede jeg at netop den dreng
som ikke mente at han kunne brillere på fodboldbanen, var centrum i en samtale om fodbold som opstod mellem drengene. Da han tilsyneladende var den i gruppen der vidste mest
om fodbold, udspurgte de andre drenge ham
om hvem der vandt den og den kamp og hvilket
hold den og den spiller var skiftet til – han var
eksperten der kunne svare på det hele.
Udeskole som forudsætning
for en demokratisk skole
Afslutningsvis vil jeg vende tilbage til Klafki
som understreger vigtigheden af at skolen har
et nært forhold til det samfund som den er en
del af, men som også fremhæver at skolen har til
opgave at udvikle elevernes kritiske distance til
den verden de møder uden for skolen:

”D

en verden eleverne møder uden for klasseværelset er ikke tilrettelagt
på samme måde som en lærebog, hvor man må forvente en rød tråd.”

Der er tre vigtige pointer i ovenstående citat.
For det første at de primære erfaringer som eleverne gør sig uden for skolen, kommer til orde i
skolen. Det betyder at lærere udover at tage ansvar for den didaktiske planlægning af udeskoleforløbet, herunder integrationen af aktiviteter
ude og inde, må udvise sensitivitet over for de
oplevelser som de enkelte elever bringer med
sig hjem fra uderummet. Der skal skabes et kollektivt rum hvor individuelle erfaringer kan blive
talt frem. I udtrykket at komme til orde ligger der
netop noget processuelt – eleverne har måske
ikke umiddelbart ord for deres oplevelser, men
i dialog med lærer og kammerater kan de give
dem sproglig form.

For det andet at erfaringerne fra livet uden for
skolen må udsættes for en kritisk bearbejdning
i skolen. Den verden eleverne møder uden for
klasseværelset er ikke tilrettelagt på samme
måde som en lærebog hvor man må forvente
en rød tråd der binder enkeltdelene sammen i
en overskuelig helhed. Virkeligheden udenfor
er kantet og modsætningsfyldt, hvilket ikke skal
betragtes som et problem, men derimod som
et potentiale i forhold til at åbne for den kritiske
forholden sig til erfaringerne som Klafki taler om.
Den tredje pointe som jeg vil trække frem i citatet, er Klafkis opfordring til at skolen udviser fantasifuldhed i forhold til hvordan erfaringsdannelsen kan gives bedre muligheder. Ny nordisk
udendørspædagogik er en vej til at give elever
erfaringer med steder og personer som de ellers ikke ville møde på deres daglige ruter mellem hjemmet og de institutionelle arenaer som
deres hverdagsliv udspiller sig indenfor. Udeskoleforløbet ”Vores Frederiksberg” viser hvad
man kan få ud af at forankre et udeskoleforløb
i elevernes eget lokalmiljø, hvor noget er kendt,
mens noget andet er fundamentalt fremmed –
indtil man møder det.
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”En skole er (eller ville være) demokratisk,
hvis den har et nært forhold til virkeligheden uden for skolen, men samtidig lærer
eleverne at bevare en kritisk distance til
denne virkelighed. Det betyder på den
ene side, at skolen for det første må lade
de erfaringer, børnene gør sig uden for
skolen, komme til orde i skolen, og at den
for det andet må opsøge livet uden for
skolen, dels hente det ind – i form af forældre, eksperter, dokumenter om erfaringsverdenen uden for skolen osv. – På den
anden side betyder det, at skolen – polært
i relation til det netop fremhævede erfarings- og virkelighedsnære forhold – til
stadighed må opnå en kritisk distance til
erfaringsdannelsen uden for skolen, for
det første for at kunne analysere den og
stille spørgsmål til dens baggrund og for
det andet for at finde ud af og fantasifuldt
tænke videre over, hvordan den kan gives
bedre muligheder” (Klafki 2004:68)
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”V

irkeligheden udenfor er kantet og modsætningsfyldt, hvilket ikke skal
betragtes som et problem, men derimod som et potentiale.”

Kirkeby, Inge Mette (2006): Skolen finder sted.
Statens Byggeforskningsinstitut, Arkitektskolen
Aarhus, Kungliga Tekniska Högskolan.
Klafki, Wolfgang (2004): Skoleteori, skoleforskning og skoleudvikling. Hans Reitzels Forlag.
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Under det urbane udeskoleforløb skulle eleverne ofte stå stille og lytte i længere tid ad gangen.
Her i skolegården ved Prins Henriks Skole.
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BRUG NATURVEJLEDEREN!

Af Eva Skytte, naturvejleder og Johnny Skjoldborg Krog, udeskolevejleder

Naturen er en fantastisk læringsarena. Her kan
vi både arbejde med fag-faglig viden i virkeligheden, sociale kompetencer og samarbejde,
sundhed og livskvalitet, personlig udvikling
og meget mere. Aktiviteter og forløb i naturen
kan give mulighed for, at elever lærer gennem
flere kanaler eller som andre har udtrykt det,
med udgangspunkt i det hele menneske, med
hjerte, hånd og ånd (Grundtvig) eller gennem
oplevelse, handling og forståelse (Keld Fredens).
Ofte ser vi nogle meget engagerede elever, der
har det sjovt, arbejder sammen, eksperimenterer og ikke altid er opmærksomme på, at det er

fag-faglig viden de er i gang med at afprøve og
eksperimentere med.
Udendørs er det ofte andre kompetencer, der
kommer i spil end dem vi typisk ser indendørs
og mange naturvejledere har oplevet, at en lærer har set en elev blomstre og vise evner og
engagement, som ikke er set i klasselokalet. Det
giver både elev og lærer nye erfaringer, men
også kammeraterne, som ser at en elev f.eks. er
særligt god til at bruge hænderne, når der skal
tændes bål, hugges brænde eller snedkereres
en fuglekasse.
Den nye skolereform giver gode muligheder for
at bevæge sig ud fra skolen, ud i naturen og det
omgivende samfund og der er tid til fordybelse
og ro, når man er derude. Men hvor kan vi tage
hen, hvad kan vi arbejde med og hvordan bliver
det fagrelevant? Her er der god hjælp at hente
hos naturvejlederen.
Der er nemlig mange måder at bruge naturvejlederne på:
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Hvordan kan naturvejledere inddrages i
skolen som lokale ressourcepersoner i forbindelse med udvikling af udeskole og Ny
Nordisk Skole? Kan naturvejlederen hjælpe
med at ruste lærer og pædagoger til selv at
undervise eleverne i naturen? Svaret er ja og
i artiklen her giver vi nogle bud på hvordan.
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”U

dendørs er det ofte andre kompetencer, der kommer i spil end dem
vi typisk ser indendørs.”

Eva Skytte er naturvejleder og udviklingskonsulent i Dansk
Skovforening (Foto: Søren Paludan)
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Johnny Skjoldborg Krog er natur- og udeskolevejleder på
Strandgårdskolen.
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Natur- og aktivitetseksperter

Lokalkendskab

Naturvejlederens kernekompetance er et stort
kendskab til og engagement i naturen og mange
metoder til formidling af natur og naturfænomener. Vi er vant til at engagere og aktivere mange
forskellige målgrupper i naturen fra dagplejebørn til pensionister med læring som mål. Mange naturvejledere har arbejdet med at omsætte
fag-faglig viden til praktiske aktiviteter, når f.eks.
skolens fælles mål bliver brugt til at planlægge
konkrete forløb i naturen. Det kan eksempelvis
være, hvordan et forløb omkring fangst og dissekering af en gedde kan bruges til, at eleverne
arbejder med begreber og får en bedre forståelse og forankring af begreber som yngelpleje,
fødenet, anatomi, fritidsfiskere, rovfisk. Her kan
naturvejlederen arbejde sammen med læsevejlederen om et forløb, hvor læsevejlederen har
sine kompetencer omkring kriterier, pilekort og
Haps-modeller, mens naturvejlederen har kompetencer i forhold til lokaliteter, fiskeredskaber,
dissektion, lovgivning og anskaffelse af fisk.

At kende lokalområdet og de muligheder som
findes for aktiviteter er alfa og omega, når naturen skal inddrages. Hvor finder vi hyldegrene,
som vi må snitte i? Er der grævling i nærheden?
Hvor kan vi finde spiselige urter? Må man tænde
bål? Hvor ligger den nærmeste sø med varieret
smådyrsliv?
Skoven, søen, åen, marken, heden og andre
naturområder er naturvejledernes foretrukne
undervisningsarena og naturvejlederen har en
indgående kendskab til muligheder og begrænsninger i lokalområdet. Naturvejlederen kan derfor bruges til at udpege egnede områder til den
særlige aktivitet I vil gennemføre, lave rundvisninger i lokalområdet, forløb for eleverne eller
kurser for personalet i lokal naturkendskab.
Netværk
Det samme gælder for kontakt til særlige ressourcepersoner både i lokalområdet og på landsplan.

”O

fte ser vi nogle meget engagerede elever, der har det sjovt, arbejder sammen, eksperimenterer og ikke altid er opmærksomme på, at det er fag-faglig viden de er i gang med.”

Naturvejlederne har en stor kontaktflade og arbejder sammen med mange forskellige fagpersoner fra lokale landmænd og skovejere over
kommunalt forvaltningspersonale til produktionsskoler og virksomheder. Hvor skaffer vi friske
fisk? Hvem kan vi interviewe om kommunens
planer for naturgenopretning? Hvor kan vi søge
penge til grej eller en shelter på skolen? Hvem
kan vi låne fiskestænger og cykler af? Hvem kan
hjælpe med at bygge bålhytter ved SFO’en? Her
kan naturvejlederen også hjælpe.
Sparringspartner
En tredje mulighed er at bruge naturvejlederen som sparringspartner, når I skal planlægge
et særligt forløb, en temauge eller i gang med
udeskole på skolen. Mange naturvejledere tager
gerne ud på skolen til et planlægningsmøde,
hvor I afklarer mulighederne og udvikler jeres
projekter i samarbejde. Vi har gode erfaringer
med at forskellige fagligheder mødes og spiller sammen. Det unikke er, at vi hver især har
vores særlige faglige og personlige kompetencer - læreren måske på det fag-faglige område,
pædagogen på det sociale og aktivitetsmæssige
område og naturvejlederen på natur- og udeskoleområdet.

aktivitets- og undervisningsmuligheder. Det
kan være med udgangspunkt i fag, temaer eller i specifikke lokalområder - eller en blanding.
Kursustitlen kan f.eks. være Matematik i skoven,
Sociale kompetencer i naturen eller Ud med indskolingen. Har I et særligt ønske, så er det ofte
også en mulighed.
Det behøver ikke altid være jer, der kommer til
naturvejlederen. Naturvejlederen kan komme
på skolen, hvis I f.eks. har et område på skolen,
I gerne vil bruge mere og have ideer til, et kursusforløb for hele personalegruppen i f.eks. at
bruge uderummet eller et længere forløb for
eleverne, som foregår både på skolen og i naturen, så kan naturvejlederne deltage i en del af
indendørsundervisningen.
En del naturvejledere tilbyder også lejrskoler eller hjælp til at planlægge dem. Eleverne får her
mulighed for at opleve naturen enten der hvor
man bor eller i en anden landsdel. På Strandgårdskolen har man praktiseret adskillige lejrskoler i naturen de sidste 3 år af 1-3 dages varighed. En af sidegevinsterne er, at det er meget
billigt og oplevelsesrigt når man eksempelvis
sover i shelters forskellige steder i landet.
Naturvejledere er lige så forskellige som lærere
eller pædagoger er, så tag en snak med din lokale naturvejleder og hør om mulighederne.

Tilbud

Mange naturvejledere tilbyder korte og længerevarende kursusforløb i naturkendskab og

Om naturvejledere
Naturvejlederne er ansat mange forskellige steder, fx i kommuner, på museer, i
organisationer, i Naturstyrelsen eller i private skove.
• der er over 300 naturvejledere i Danmark
• du finder en oversigt og kontaktoplysninger til naturvejlederne på www.
natur-vejleder.dk/naturvejledere-kort
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Skal I gennemføre et forløb, kan naturvejlederne
stå for en del af forløbet eller evt. hele forløbet.
Det vil være oplagt at planlægge sådan, at lærere og pædagoger kan deltage, både for at støtte
op og for at se og lære, så I efterfølgende selv
kan gennemføre forløbet eller en større del af
det. Det betyder, at et forløb hos naturvejlederen både er et undervisningsforløb for eleverne
og et kursusforløb for jer.
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”M

ange naturvejledere tager gerne ud på skolen til et planlægningsmøde,
hvor I udvikler jeres projekter i samarbejde.”

• læs mere på www.natur-vejleder.dk
Formålet med naturvejledning er:
• At styrke befolkningens forståelse for
natur, herunder biologisk mangfoldighed, samt miljø og kulturmiljø.
• At styrke befolkningens rekreative muligheder og friluftsmæssige aktiviteter.
• At fremme befolkningens direkte inddragelse og indflydelse i natur- og kulturmiljøforvaltning.
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• At inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.
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Om Strandgårdsskolen
Strandgårdskolen i Ishøj er en af de få
skoler, der har erfaringer med at arbejde
på den måde reformen lægger op til fra
skoleåret 2014-2015. Helhedsskole blev
implementeret i 2008. Siden august 2011
har skolen haft sin egen natur- og udeskolevejleder ansat.
Læs mere på:
http://udeskolen.wix.com/udeskolen

LEDELSEN LÆGGER LINJEN

– for Strandgårdskolens udeskole
Der kan være mange gode grunde til at
udøve udeskole. Udeskole er kommet til
Strandgårdskolen.
Og hvorfor så det? Strandgårdskolen har
indført helhedskole, hvilket medfører at eleverne tilbringer megen tid i skole. Derfor har
det været tilstræbt at skabe aktiviteter med
bevægelse for at give en varieret dag med
kropslig bevægelse i fokus.
Udeskole skal planlægges primært med henblik på faglighed, men også sundhed og bevægelse. It-læring er sammen med udeskole
et indsatsområde for Strandgårdskolen.
Ledelsen på skolen har valgt, at tiden er inde
til at introducere udeskole som en modvægt
til mere stillesiddende aktivitet. Derudover har
udeskole mange andre fordele, som giver mening i forhold til f.eks. bevægelse, sundhed, læringsstile og mange intelligenser. Det er derfor

besluttet og meldt ud at alle elever på Strandgårdskolen skal ”møde” et udeskoleforløb i skoleåret 2013-2014.
Hvad er udeskole?
Der har været arbejdet mange forskellige steder
med at definere udeskole, vi har valgt at lægge
os op ad de nedenstående definitioner (de grå
bokse), men det er vigtigt at pointere, der er
plads til, at vi forsøger os frem og ikke lader os
låse af kontekster, som hæmmer udviklingen af
vores Udeskole. Det bliver spændende om vores
definition ændres, som vi udvikler undervejs.
Flere argumenter for udeskole kan læses på
hjemmeside www.udeskole.dk
Hvordan kommer vi i gang?
Som lærer kan man reflektere over, hvilke mål
der er for læring og bruge dette som udgangspunkt. Elevernes spørgsmål eller undren ville
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Fra http://udeskolen.wix.com/udeskolen

53

”L

edelsen på skolen har valgt, at tiden er inde til at introducere udeskole
som en modvægt til mere stillesiddende aktivitet.”

være smuk i forening med målene i planlægningen af udeskole. På skolen er ansat et antal
Friluftsvejledere og Naturvejledere, som har til
opgave at understøtte lærerteams i forberedelse og til dels udeskolen i praksis.
Med i overvejelserne kunne være lokaliteter,
struktur, årstid og eksterne aktører, se nedenstående. Hvor meget og hvor tit? Vi har talt om
at muligheder kunne være 1 gang ugentlig eller
lagt som temauger. Det er vigtigt at tænke i vekselvirkning og sammenhæng mellem ude-indeude osv. Men strukturen er ikke fastlagt centralt.
Hvilke fag?
Alle folkeskolens fag kan i princippet indgå i
udeskoleforløbet. Man kan vælge, at fokus skal
være i enkelte fag, men netop udeskole er god
til at lave tværfaglige forløb. Udeskole er oplagt til de naturvidenskabelige fag, men der kan
være idé i at inddrage alle fag i udeskole. Vigtigt
er, at det er med faglighed i centrum at udeskole
praktiseres.
”UDESKOLE ER PÆDAGOGISKE ARBEJDSFORMER, HVOR UNDERVISNINGEN REGELMÆSSIGT FOREGÅR UDEN FOR SKOLENS MURE”
Vejledende underpunkter kan være
følgende:
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• Tilegnelse af viden, færdigheder og
holdninger, skabes gennem oplevelser,
handlinger, dialog og refleksion
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• Undervisningen kan foregå i skolens
nærmiljø, i naturen, i samfundslivet og
i kulturelle institutioner.
• Skolens fag kan aktiveres i en integreret undervisning, hvor undervisningen
ude og inde har nær sammenhæng.
(Udeskole.net ´s definition formuleret
på Myrthuegård i 2008)

Vind og vejr
En forudsætning for succes er, at man trods vejret har en god oplevelse. Dette sikres ved at man
formidler behovet for praktisk påklædning. Man
bør også i nogle situationer overveje om satsningen giver dårlig oplevelse og fremtidig modstand. Udeskole er en god chance til løbende at
reflektere over vind og vejr.
Eksterne aktører
Når man vil udeskole, er det en god idé at inddrage eksterne som en del af undervisningen. I
Ishøj er det oplagt at bruge det gratis og gode
tilbud, der er på Ishøj Naturcenter.
Naturcentret følger vores udeskole tæt og vil
meget gerne spille en rolle i udvikling af den
gode udeskole. De er indstillet på at forme deres tilbud til os efter vores behov. Andre aktører
kunne være; lokale virksomheder, Bredekærgård, museer, Zoologisk have m.m.
Lokaliteter for udeskole
Det er oplagt at bruge lokale lokaliteter, dette
gør at eleverne lærer deres nærområde at kende, og der bruges ikke så megen tid på transport. Vores egen ”Oasen” er oplagt, men der er
ikke ubegrænset kapacitet. Megen læring og
undren kan foregå i det alt det grønne som ligger omkring skolen. Så en opfordring til at man
bruger andre områder, hvis det ikke specifikt er
faciliteter i oasen, man skal bruge.
Hvad på den lange bane?
En del af Naturvejlederens rolle er sammen med
lærerne at samle op på forløbene. Således kan vi
fælles dokumentere forløbene og skabe skabeloner for fremtidige forløb. Denne viden vil blive
samlet et sted, hvor lærere og elever kan hente
inspiration til den fremtidige udeskole. Projektet

”D

et er derfor besluttet at alle elever på Strandgårdskolen
skal ”møde” et udeskoleforløb i er skoleår.”

Eleverne og lærernes projekt
For at udeskole skal være langtidsholdbart, er
det vigtigt at planlægningen af udeskoleforløb
bliver båret af lærere og eleverne. Udeskoleteamet er til for at støtte, og ikke til primært at
skulle formidle.
Udeskole foregår mange forskellige steder. Man
benytter derfor ikke kun naturen som leg og læringsrum. Man kan groft opdele udeskolen i tre
elementer: Grønt, Blåt og Gråt.
Grønt: Naturen på det ”tørre”.
Blåt: Vandet omkring og i Danmark.
Gråt: Fabrikken, butikken, byrummet mfl.
God arbejdslyst og god tur derude i det grønne,
grå og blå.

Links
www.ishojnaturcenter.dk
www.udeskole.dk
www.skoveniskolen.dk
www.naturcentervestamager.dk

”Udeskole er en arbejdsmåde, hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet.
Udeskole indebærer dermed regelmæssig
aktivitet udenfor klasselokalet. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage
alle konkrete erfaringer i mødet med virkeligheden. Arbejdsmåden giver plads til
faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og
leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og
socialt samvær. Udeskole handler om at aktivere alle. Ude- og indeaktiviteterne har nær
sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden, dvs. om naturen i
naturen, om samfundet i samfundet og om
nærmiljøet i nærmiljøet”. (A.N. Jordet 1998)
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har vist, at eleverne efterspørger at komme ud
og har lært mange kompetencer i uderummet.
Dette tegner til at vi får motiverede og læringsparate børn i uderummet.
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”U

deskole er en god chance til løbende at reflektere over vind og vejr. ”

Udeskoleprojekter i gang på Strandgårdskolen
Af Johnny Skjoldborg Krog, udeskolevejleder
0 årgang har hver tirsdag udeskole fra kl. 12.20
15.30. Skoven danner grundlag for udeskolen. De
er ved at etabler deres eget rum i skoven. Der er
en kasse under udarbejdelse som er en basiskasse. Vi vil se om det giver mening at alle grupper
og årgange får en sådan. Vi vil undersøge økonomisk støtte til at finansiere disse kasser. 0 i skal i
skoven for at følge fældning af et træ i Skov 30.
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1. Skal arbejde med skov og årstider. Vi har aftalt
tur til Vestamager og derefter en fast plads i skoven, hvor vi starter op med noget snitteri. Har
været med tril at dissekere en svane som Johnny
havde fundet i Ishøj sø. Desuden arrangement,
der handler om Jul og nisser af naturmaterialer.
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2. årgang har haft ekspedition for at finde deres
egen skov i nærområdet. Denne skov skal være
omdrejningspunkt for årets udeskole i alle fag.
Er på vej til at adoptere vandhul i projekt Vandtjek, Arbejder for tiden med trolde i dansk læsebogen, Johnny udarbejder 2 udeskoleture, som
understøtter arbejdet inde.
3. har selv arbejdet med matematik i uderummet. De har nu aftalt tur med Skovarbejder som
fælder et træ. Vi har derfor fået tilladelse til at

fælde træer i skov 30. Derefter er der muligheder
for at snitte i træ. Årgangen har arbejdet med
krebs og krabber en dag og har arbejdet med
forskellige værksteder med: lerperlebrænding,
snobrød og zoologi og levende dyr.
4. årgang arbejder med indretning af haverummet i Oasen. Johnny bliver brugt som facilitator,
indpisker, kloge Åge. Nye aftaler er lavet og eleverne arbejder nu med detailplan på deres projekter.
Arbejdet indgår i fremtidig indretning af Oasen.
Årgangen har arbejdet med Vandtjek og faglig
læsning og der er etableret akvarium i Oasen,
som der skal arbejdes videre med efter vinteren.
I billedkunst overvejer vi at involvere årgangen
i indretning af en Urban base for udekøkken
og bålplads med ekstern konsulent og graffiti
kunstner.
4b fandt svanen i Ishøj sø. Var derefter med til at
dissekere svanen og samle data til indrapportering til Zoo museum. Klassen vil med udgangspunkt i svanen etablere et lille museum som vil
blive udstillet i klassen og efterfølgende blive
sendt videre til 1. klasse.

”E

n del af Naturvejlederens rolle er sammen med lærerne
at samle op på forløbene.”

Sofus arbejder med at passe vores vandrende
pinde. Der er bestilt glas til terrarium, som Sofus skal bygge med sine voksne i sløjd. På sigt
skal Sofus formidle pindene for andre elever på
skolen.
6. årgang. Har startet Vandtjek op. De er tilknyttet et vandhul 1,6 km. fra skolen og registrerer liv
og forureningsgrad i Natur og teknik. Der er udstyret en kasse som fremover kan bruges af alle.
Skal nu arbejde med fisk, anatomi, indretning af
akvarier på Oasen og madlavning med fisk. Har
oprettet en profil på ”Vandtjek.dk” hvor der er
indrapporteret data.
7 b vil bruge en plads i skoven til at arbejde med
udeliv og måske Jernalder/rollespil. De tænker
at målet kunne være en overnatning på sigt.
Ca. 15 elever har besøgt skoven og beregnet
stående vedmasse, pris, og omkostninger ved
fældning af skoven. Efterfølgende har der været
positiv respons på forståelse af masseberegning
og forståelse af størrelsesbegreber.
8. årgang arbejder med projekter i biologi. Hver
gruppe skal arbejde selvstændigt med en bio-

top/naturtype. De har et stort fra Jord til bord
projekt med slagtning og dyrevelfærd, hvor
samfundsfag, biologi, dansk, hjemkundskab
m.m. bliver bragt i spil. Årgangen har nu arbejdet med udgangspunkt i gedeslagtning og anatomi på ged. Enkelte elever har desuden været
brugt i forbindelse med besøg på skolen, og servering af bålmad.
9. årgang overnatter i foråret på Vestamager,
hvor vi skal arbejde med at udfordre sig selv og
få gode sejre. For at arbejde med personlig udvikling, for at komme godt igennem eksamen.
Vi arbejder med begreber og omverdensforståelse. I matematik har vi involveret eleverne i beregning af materialeforbrug i forbindelse med
indretning af udekøkken i Oasen. Enkelte elever
ansat i Bauhaus har været involveret i indkøb af
materialer til indretning af Oasen.
JR- Naturvejledere, et hold på 12 elever fra 6. og
7. årgang har meldt sig. Der er lagt en undervisningsplan over 6 temamoduller, som arbejder
hen mod en overnatning på skovgrunden. Der
udarbejdes en Facebookside, hvor eleverne kan
følges og selv følge med.
På Naturvidenskabsfestivalen var der et hold
af elever primært fra 6. årgang som havde Fysik
under vandet. Iklædt snorkeludstyr var de under
vandet med forskelligt udstyr for at undersøge
forskellige fysiske fænomener som lyds bevægelse under vand, lysets brydning under vand m.m.
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5. a starter op med fisketema. Vi har røget fisk i
oasen og vil senere på året tilberede den store
paella. Undervejs arbejder de med fisk bl.a. Anatomi. Vi skal nu røge fisk som eleverne selv renser
og går på opdagelse i. Senere er der planer om at
lave paella over bål og inddrage anatomi og fiskeri i dette. En ugentlig dag er foreslået fra teamet.
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UDESKOLE

HAR MANGE FORDELE

Af Erik Mygind, lektor
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Over de seneste 15 år er udeskole – ’det udvidede klasseværelse’ – i stigende grad blevet
integreret og udviklet i folkeskolen. Klasseværelset har igennem årtier været centrum
for organiseret og formaliseret læring i skolen. Det er interessant at konstatere, at års
debatter omkring skolens virke sjældent har
drejet sig om, hvorvidt ’baller til bænk undervisning’ i klasseværelset er den bedste
ramme omkring elevernes læring. Spørgsmålet er, om udeskole gør en forskel og i givet fald hvordan?
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I denne artikel vil udeskole som undervisningsmetode blive belyst ud fra dansk og
international forskning med et særligt fokus
på elevernes (akademiske) læring i uderummet, deres sociale interaktion, fysiske aktivitet og holdninger til skolelivet i almindelighed. Afslutningsvis beskrives et større dansk
forskningsprojekt – TrygFondens udeskole
forskningsprojekt kaldet ’TEACHOUT’ – som
igangsættes i perioden 2014-2017.

Udeskole er en bred betegnelse for regelmæssig undervisning uden for skolen i natur- eller
kulturomgivelser. Spørger man skoleledere eller
lærere vil man utvivlsomt få mange forskellige
bud på hvordan udeskole defineres og praktiseres. I forskningssammenhænge er det nødvendigt at klargøre, hvad der måles på (hyppighed,
tid, indhold, form og kontekst).
Udeskole defineres som:
Regelmæssig undervisning i natur- eller
kulturomgivelser, skemalagt en halv eller
en hel dag om ugen og gennemført over
længere tidsperioder (et halvt, helt eller
flere år).
Inddragelse af omgivelserne i undervisning er
ikke ny. I et historisk perspektiv har lærere igennem de sidste hundrede år taget deres elever
med ud i natur- og/ eller kulturomgivelser (ekskursioner). Det nye aspekt er, at omgivelserne
(natur og kulturinstitutioner) inddrages regel-

”I

et historisk perspektiv har lærere gennem de sidste hundrede år taget deres elever
med ud i natur- og/eller kulturomgivelser (ekskursioner).”

Erik Mygind er Ph.d. og lektor ved Institut for Idræt og Ernæring & Institut
for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

mæssigt (fx ugentligt) og over lange tidsforløb.

Udbredelse af udeskole i Danmark
Undervisning, der systematisk kombinerer brug
af udeundervisning med klasserumsundervisning er et relativt nyt fænomen, der primært er
studeret igennem relativt få danske og nordiske
case studier. Der er en række positive resultater i disse studier. F.eks. er børnene mere fysisk
aktive, og der er positive pointer med hensyn til
læring, sociale relationer og børnenes holdninger til det at gå i skole.

Udbredelse af udeskole (Bentsen et al., 2010)
Med hensyn til udbredelse af udeskole viser en
landsdækkende undersøgelse af danske skoler i
2009, at 28 % af de adspurgte skoler (mindst 14
% af alle danske skoler) praktiserede udeskole
på et eller flere klassetrin. Ca. 60 klasser praktiserede udeskole en gang om ugen hele året rundt.
Fra nogle få udeskoleklasser i år 2000 er antallet
steget til mere end 290 skoler i Danmark. Undersøgelsen dokumenterer, at lærerne foretrækker og bruger kulturelle eller naturlige rammer
uden for klasseværelset og at udeskole har bredt
sig i både den danske folkeskole og i private /
uafhængige skoler som en græsrodsbevægelse.
Forskning i udeskole som undervisningsmetode
gør det muligt at få mere pålidelige oplysninger
og en dybdegående forståelse af, hvorvidt og
hvordan udeskole indvirker på skolebørns ud-
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Formålet med systematisk at kombinere indeog udeundervisning er blandt andet en hypotese om, at abstrakte faglige begreber og færdigheder formidles og læres bedre i en konkret
og funktionel kropslig virkelighed. For eksempel
ved at besøge historiske steder, måle og beregne
mængden af forskellige objekter i uderummet eller skrive historier i og om naturen. Opsummeret
kan udeskole betragtes som en undervisningsmetode, hvor potentialet ligger i kombineret og
målrettet brug af både inde- og uderum, og hvor
elevernes tilegnelse af det faglige stof beror på
lærerens evne til didaktisk og metodisk at udnytte begge kontekster. Udeskole som fænomen
er interessant, idet udviklingen ikke er igangsat
af ministerielle eller kommunale initiativer (top
down), men arbejdsmåden er skabt af lærere
(bottom up), der med interesse, engagement
og ejerskab har arbejdet på at give netop deres
elever et bedre og mere varieret skoleliv for derigennem at højne elevernes faglige udbytte.
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”U

dviklingen ikke er igangsat af ministerielle eller kommunale initiativer
(top down), men arbejdsmåden er skabt af lærere (bottom up).”

vikling og læring. De foreløbige danske og internationale undersøgelser har i særlig grad været
målrettet skolebørn i alderen 7 til 12 år og baseret på udeundervisning en hel dag ugentligt
eller hver fjortende dag.

en tendens til at undervisningen i klassen var
mere kedelig, præget af flere afbrydelser samt at
eleverne ikke var så gode til at hjælpe hinanden
(ikke signifikant).
Elever husker bedre

Udeskole og læring
Teorier om læring og mange praktiske erfaringer fremsat af lærere tyder på, at der er særlige
muligheder for læring i naturen eller forskellige
kulturinstitutioner i kombination med skolens
normale rammer.
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Et dansk case studie med en naturklasse med
19 elever (Rødkildeprojektet 2000-2003) viste,
at der er særlige potentialer i brugen af natur
og grønne områder med henblik på børnenes
faglige læreprocesser, når disse er baseret på
sanselige, konkrete og æstetiske processer båret af børnenes engagement og nysgerrighed.
Undervisningen i naturen udfordrer læreres
didaktiske valg og brug af undervisningsmetoder. I Rødkilde projektet var det elevcentrerede
opgaver og induktive undervisningsforløb, der
prægede og supplerer de mere deduktive og
lærerstyrede forløb i klasseværelset. I samme
studie kunne det dokumenteres, at eleverne
benyttede et mere aktivt og fabulerende sprog
og var i flere faglige og undersøgende dialoger
både med hinanden og læreren i forhold til i
klasseværelset, hvor læreren oftest førte ordet
og elevkommunikationen var mere beskrivende
og reproducerende.
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Eleverne i Rødkildeprojektet var generelt glade
for at gå i skole. Dog vurderede de undervisning
i skoven mere positivt end undervisning i klasserummet. Baseret på spørgeskemaer (svar på en
række udsagn) udleveret fire gange i henholdsvis klasseværelse og skoven svarede eleverne, at
de bedre kunne lide undervisningen i skoven,
at de tog undervisningen mere alvorligt, og de
forstyrrede sjældnere i gruppearbejdet. Der var

Et nyligt publiceret svensk studie har undersøgt, om udeundervisning påvirker indlæring
blandt 7. og 8. klasses elever. To klasser modtog
seks gange med udeundervisning i matematik
og biologiforløb og to klasser gennemførte i
samme periode normale undervisningsforløb.
Efter forløbet gennemførte 88 elever en test
”Structure of Observed Learning Outcome”, som
dog ikke viste signifikante forskelle. Dog kunne
eleverne på udeskoleforløbet give langt flere eksempler fra specielt biologiforløbet. 5 måneder
efter forløbet blev 21 af eleverne interviewet.
Her var resultatet, at eleverne kun dårligt kunne
huske indholdet i det traditionelle undervisningsforløb, mens aktiviteterne i udeskoleforløbet stod signifikant klarere for denne gruppe
elever, hvor eleverne oftere kunne anvende relevante faglige termer og beskrivelser.

”F

ra nogle få udeskoleklasser i år 2000 er antallet steget til
mere end 290 skoler i Danmark.”

Et andet svensk studie forløb over et helt år for fire
7. klasser. Her fik to af klasserne læst hver fjerde
matematiklektion som udeundervisning. Eleverne blev testet ved begyndelsen, efter 10 uger og
efter 1 år. I alt 54 elever deltog i alle test, ligeligt
fordelt mellem udeskoleklasser og normalklasser.
Den første test viste, at der var signifikant forskel
mellem de to gruppers faglige udgangspunkt,
idet eleverne i udeskoleforløbet scorede lavere
i den aritmetiske test. Efter 10 ugers forløb blev
eleverne testet igen og her havde den faglige
forskel udjævnet sig mellem de to grupper. Elevernes egenmotivation til læring faldt signifikant
for gruppen med den traditionelle undervisning
igennem perioden, mens den forblev konstant i
gruppen, der havde udeundervisning.
En forklaring kan være forskelle i lærernes evner
til at formidle det faglige indhold, samt det forholdsvis lille antal elever. Der findes dog også
andre studier, der underbygger de to svenske
undersøgelser.
Udeskole forbedrer de sociale relationer
Enkelte både danske og norske studier har sandsynliggjort, at undervisning og læringsaktiviteter i forbindelse med udeskole understøtter
et godt socialt klima i gruppen, understøtter
koncentrationsevne og fordybelse og lægger
et godt grundlag for problemløsning. Det fremhæves, at det at lære i naturen virker meningsfuldt for eleverne, samt at lærere oplever, at
disse anderledes læringsbetingelser skaber flere
kammeratskabsrelationer end traditionel klasseundervisning og dertil hørende frikvarterer.
For eksempel blev der over en tre årig periode i
”Rødkildeprojektet” dokumenteret at 2/3 af eleverne legede sammen med nye kammerater af
begge køn, når børnene var i skoven, hvilket ikke
kunne observeres på skolen, hvor mere fasttømrede kammeratrelationer forblev uændrede.

Udeskolens nye kammeratrelationer påvirkede
ifølge både lærere og elever den indbyrdes tolerance og dermed klassemiljøet i positiv retning.
Samme tendenser er rapporteret i norske og
svenske undersøgelser.
Udeskole og fysisk aktivitet
Forskning i sammenhænge mellem udeskole og
fysisk aktivitetsniveau er yderst sparsom. Et dansk
casestudie har vist, at børnene gennemsnitligt er
mere end dobbelt så fysisk aktive i løbet af en
skoledag i skoven sammenlignet med en almindelig skoledag. Dette gælder både ved en måling
i sommer- og vinterhalvåret. Den gennemsnitlige
fysiske aktivitet under en skoledag i skoven svarer til niveauet for en skoledag med to ugentlige
idrætstimer. Man skal dog være opmærksom på,
at det fysiske aktivitetsniveau (moderat) fordeler
sig nogenlunde jævnt over udeskoledagen i skoven, mens der i den pågældende idrætsundervisning periodevis vistes høj intensitet. Målingerne
af fysisk aktivitet med accelerometer stemmer
overens med elevernes egne vurderinger af niveauet af det fysiske aktivitetsniveau på skovdagene. Et norsk casestudie er nået frem til samme
resultater ved brug af pulsmålere, men kunne
endvidere konkludere, at udeundervisningen
også rummede perioder med høj intensitet.
Udeskole, fysisk aktivitet og mental sundhed
En enkelt nyere svensk studie har undersøgt sammenhængen mellem fysisk aktivitet og mental
sundhed. En gruppe elever i alderen 6-11 år (121
elever) fra to skoler i Linköping modtog undervisning i 15 udeskoledage i løbet af en 6 måneders periode og blev sammenlignet med en referenceskole (109 elever) i det centrale Linköping
med traditionel klasseundervisning. Der blev før
og efter forsøget gennemført en såkaldt SDQtest (Strengths and Difficulties Questionnaire),
hvor forældrene besvarede 25 forskellige spørgs-
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Mere motiverede elever
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”E

leverne svarede, at de bedre kunne lide undervisningen i skoven, at de tog
undervisningen mere alvorligt, og de forstyrrede sjældnere i gruppearbejdet.”

mål. Renset for forskellige socioøkonomiske
faktorer viste der sig ikke nogen forskel mellem
aldersgrupper på de to skoler, men der kunne
registreres forskelle mellem, hvordan drenge og
piger blev påvirket af udeskoleforsøget. Drengenes overordnede mentale velbefindende var
signifikant mere positivt sammenlignet med pigernes, hvad angår følelsesmæssige symptomer,
hyperaktivitet og adfærdsproblemer. Samlet set
konkluderede forskerne, at kønsperspektivet bør
indgå i overvejelserne omkring tilrettelæggelse
af (ude)undervisningen.
Sammenhænge mellem udeskole, fysisk
aktivitet, læring og sociale relationer
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Miljøskiftet fra klasseværelse til naturen ser ud
til at have en række positive effekter. Fra slutningen af 1990’erne begynder forskningen i stigende omfang at undersøge og dokumentere
nogle af effekterne af at kombinere klasserumsog udeundervisning.
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Nationale og internationale undersøgelser har
identificeret sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring, der understøtter hypotesen om,
at udeskole gennem sin kombination af akademisk læring og fysisk aktivitet kan bringe nye
lærings- og undervisningsperspektiver til den
danske folkeskole. Et studie har fx dokumenteret,
at øget tid til daglig fysisk aktivitet og mindre tid
brugt til akademiske fag i skolen ikke forringede
faglige testresultater i de akademiske fag. Der synes at være en positiv korrelation mellem fysisk
aktivitet og f.eks. elevernes opførsel i klassen,
elevernes kreativitet og IQ. En stor svensk undersøgelse af 1,2 millioner 18-årige mænd, der var
indkaldt til militærtjeneste (1950-1976), undersøgte sammenhængen mellem fysisk aktivitet
(dvs. fitness), intelligens (dvs. logisk tænkning,
rumopfattelse, verbale og tekniske færdigheder)
og kognition (dvs. eksamensresultater i skolen).
Dette studie dokumenterede en klar positiv sam-

menhæng mellem bl.a. kondition og kognitiv
præstation. En årsagssammenhæng mellem fysisk aktivitet og kognitiv præstation kan muligvis forklares af neural vækst i hippocampus. Ud
fra ovenstående er det interessant mere dybtgående at undersøge om udeskole kan bidrage
signifikant til elevernes fysiske aktivitetsniveau
og tilsyneladende positive påvirkning af læring.
Flere metastudier har vist en sammenhæng
mellem fysisk aktivitet og læring, hvilket bl.a.
kom til udtryk i den afsluttende erklæring fra
en konsensuskonference om fysisk aktivitet og
læring (afholdt den 25.-27. oktober 2011 ), hvor
forskere fra Danmark og Sverige nåede frem til
følgende konklusion:
”På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på konferencen
kunne det konkluderes, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring uanset alder”

I de skandinaviske lande understreger flere undersøgelser naturens særlige rolle i (ud)dannelsen af børn og unge.
Holdbar viden
Et britisk forskningsarbejde har i et review konkluderet, at udendørs undervisning indvirker
positivt på den langsigtede hukommelse og
peger endvidere på at følelsesmæssige og kognitive fordele gensidigt er med til at skabe en
bro til øget indlæringsevne samt at velgennemarbejdede erfaringer fra pædagogisk arbejde i
forskellige kontekster uden for klasseværelset
kan blive til meget holdbar viden, som børn og
unge husker godt.
Samlet kan det konkluderes, at undervisning
uden for skolens rammer kan bidrage væsentligt

”U

deskole understøtter et godt socialt klima i gruppen, understøtter koncentrationsevne og fordybelse og lægger et godt grundlag for problemløsning.”

med hensyn til at fremme fysisk aktivitet, akademisk læring og sociale relationer.

påvirker hinanden, hvilket uddybes i følgende
forskningsspørgsmål:

Generelt peges der på, at der er behov for yderligere dokumentation på en række områder. Især
bør forskningen undersøge forskellige typer af
aktiviteter, omfang og organisering samt hvilke
didaktiske og metodiske fremgangsmåder, der
kan indgå og skabe grundlaget for læring og
dermed de bedste faglige resultater.

• Giver udeskole flere og bedre muligheder for
at skabe sociale relationer (inklusion) end en
traditionel skolehverdag?

Fremtidig forskning i udeskole

• Hvilken rolle har udeskole for ovennævnte
parametre i forhold til elever med forskellig
social baggrund (fx etnicitet, køn og sociale
tilhørsforhold) og elever med særlige behov?

Et kommende forskningsprojekt ’TEACHOUT’ er
blevet støttet med knap 7 mill. kr. fra TrygFonden og skal over de kommende år (2014-2017)
afdække en række forskningsspørgsmål centreret omkring fysisk aktivitet, sundhed, læring, sociale relationer og trivsel (www.teachout.ku.dk).
Formålet er at opnå et bredere evidensgrundlag, der kan sammenfattes i følgende spørgsmål:
Vil de alternative undervisningsmetoder i
praktiseringen af udeskole øge og forbedre
børns fysiske aktivitet, faglig læring, social
interaktion og holdninger til skolegang? Og
i så fald, hvordan?
Endvidere skal forskningsprojektet afdække,
hvordan de indbyrdes faktorer er afhængige og

• Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau og
hvordan er det relateret til læring og sundhed?

Projektet forventes at fremlægge dokumentation om de potentielle fordele og ulemper ved
udeskole. Tilfører udeskole et fagligt, socialt og
kropsligt sundhedsfremmende bidrag til folkeskolen i Danmark? Undersøgelsen gennemføres
som et fælles projekt mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet, og Steno Health Promotion
Center, Steno Diabetes Center A/S.
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Forskning i udeskole har som nævnt hovedsagelig været begrænset til undersøgelser baseret
på et lille antal elever og lærere. Metoderne har
været casestudier og aktionsforskning. Derfor er
en større kvantitativ undersøgelse om effekten
og betydningen af udeskole et stigende ønske
blandt lærere, skoleledelse og politikere - et
ønske, der suppleret med kvalitative undersøgelser kan skabe det nødvendige grundlag for
fremtidige politiske beslutninger om udvikling
af undervisning og læring i folkeskolen.

• Fremmes læring igennem udeskole som følge af, at fagene bliver eksemplificeret mere
konkret og meningsfuldt?
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MATEMATISKE

bevegelsesspor i fotball

Morten Bjørnebye, lektor

Et kunnskaps- og læringssyn som inkluderer enaktive representasjoner, og ser på matematisk
læring som sosiale- og kulturbetingede fenomen, gir spennende perspektiver på matematisk
metodikk. Kan så bevegelse forankret i barns
lekkultur danne grunnlag for å utvikle bevisste
matematiske begreper? Matematikk er et språk,
og forankringen til kroppslige uttrykk etableres
ved at ”... the body is the ultimate base of sense
that we can make using language.” (Thom &
Roth, 2011: 268).
Sosiokulturelle teorier bygger på en forståelse
av at tenkning er kulturelt, språklig og historisk
betinget. Fotball er et spill fylt av kultur, historie,
lek, språk, kroppslig og verbal kommunikasjon,
samhandling, individuelle og relasjonelle ferdigheter, motorisk handling, mentale og psykologiske prosesser, følelser, strategisk tenkning,
koder, konvensjoner og regler. I følge Vygotskys
teorier er mentale prosesser integrerte deler av
språk og tegn (”Sign”). Konsekvensen er at høy-
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Fra Descartes tid har det eksistert et dypt
forankret dualistisk pedagogisk grunnsyn
der sjel og tanke betraktes som adskilte enheter fra kropp, med mentale prosesser som
overlegent kroppslig aktivitet (Hodkinson,
2005). Sfard (1998) beskriver læring som
deltagelse og læring som tilegnelse, som
to hovedsyn på læring. I en matematikkopplæring med trykk på ferdighetstrening og
testing, er det en utfordring å finne plass til
bevegelse, opplevelse og gi rom for ”Homo
ludens”, det lekende mennesket. Det er en
økende støtte blant forskere at kunnskap
er forankret i sansbare, konkrete og kroppslige representasjoner, noe Radford (2009)
understreker: ”... mathematical cognition is
not only mediated by written symbols, ... it
is also mediated, in a genuine sense, by actions, gestures and other types of signs.” (Radford, 2009: 112)

65

”D

et er en økende støtte blant forskere at kunnskap er forankret i
sansbare, konkrete og kroppslige representasjoner.”

Morten Bjørnebye er lektor på lærerhøgskolan i Hedmark, Norge

ere ordens matematisk tenkning utvikles, formes og medieres av språket. Språk og tegn er i
en kontekst av ballaktiviteter blant annet bevegelsesspor generert av kroppens fortflytning og
ballens bevegelsesbaner. Gjennom å belyse følgende to spørsmål, søker artikkelen å redegjøre
for om bevegelse og ballspill kan danne grunnlag for en meningsfull og funksjonell utvikling
av den matematiske kompetansen:
• Kan ballferdigheter og bevegelsesmønstre
med og uten ball danne grunnlag for matematisk begrepsutvikling?
• Hvordan kan barn bli bevisst matematiske
aspekter i kroppens forflytning og ballens
bevegelsesbaner?
En tilnærming for å integrere matematisk tenkning og motorisk handling, er å stille spørsmål
om hvilke bevegelsespotensial en matematisk
idé, setning, begrep eller faktakunnskap har.
Med dette utgangspunktet vil et utvalg matematiske ballaktiviteter knyttet til brøk, multiplikasjon, måling og enheter, presenteres og
analyseres.
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Matematiske bevegelsesspor
for uttrykk av brøk
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En kroppslig bevegelse har et potensial til å
kommunisere meningsfull matematikk, noe
som belyser kjernen i et kropps- og bevegelsesmatematisk perspektiv på utvikling: ”... the
living body as semiotic expression that not only
grounds thought but also leads to its development.” (Thom & Roth, 2011: 267). Et motorisk

uttrykk, kommer gjerne før en verbal-språklig
bevissthet. Mestrer barnet en bevegelse, eksisterer det et potensial til å utvikle et uartikulert,
ubevisst og implisitt kunnskaps- og ferdighetsgrunnlag, til eksplisitte matematiske begreper.
Otte (2011) forklarer relasjonen mellom det
mentale, tegn og konkretisering: ”Mind is a sign
with distributed embodiments.” (Otte, 2011: 329)
Artikulerte bevegelser skal styrke, utvikle og bevisstgjøre relasjonen mellom handling, språk og
mentale prosesser. Privat tale defineres som ”...
speech that is neither addressed nor adapted to
a partner, as distinct from social speech, which
is addressed to a partner.” (Ostad & Sorensen,
2007: 2) Bevegelse, gester, kommunikasjon og
privat tale har det Vygotsky (Vygotskij, 1978)
kaller en overbringende (”mediated”) funksjon
mellom det eksterne og sosiale, og internalisering av begrepene. Brøk er en relativ størrelse.
Mening oppstår når brøken anvendes og sees
i relasjon til referansen som oppfattes som
én. Fotballaktivitetene nedenfor belyser noen
aspekter av brøkens bevegelsespotensial.

”K

an ballferdigheter og bevegelsesmønstre med og uten ball
danne grunnlag for matematisk begrepsutvikling?”

Brøker som stafett
Organisert som en stafett kan første etappe føre
ballen rundt første kjegle, artikulerer ”1/4”, og
føre ballen tilbake til nestemann som gjør tilsvarende. ”En fjerdedel” kan hviskes som et privat
lydløst mantra i takt med balltouchens rytme.
Ulike symbolske representasjonsformer for brøk
er desimalbrøk (desimaltall), prosent og promille.
Andre etappe språkliggjør bevegelsessporet ”25
prosent”. Tredje etappe beskriver samme forflytning med desimaltallet ”0,25”. Stafetten fortsetter med 2/4, 3/4, og avsluttes med ”fire fjerdedeler er én hel”. Serielle tilnærminger som telling,
vil hemme tempoet i det motoriske uttrykket.
Visuell persepsjon som grunnlag for et raskt, presist og helhetlig uttrykk av brøkens bevegelsesspor, er derimot en vinnerstrategi. Matematisk
kropps- og bevegelseskommunikasjon har en
konstruktiv, estetisk og skapende dimensjon, der
det matematiske begrepet kan uttrykkes originalt og meningsfullt. Bevegelsesformer som sålevending, sidevending og Cruyff-vending, ulike

Matematiske bevegelsesspor
og multiplikasjon av brøk
Kan kroppen og ballens bevegelsesspor skape
mening i matematiske uttrykk som ¼ • 16 m? Banen merkes opp med en startkjegle etterfulgt av
fire kjegler plassert på rekke i avstanden 4, 8, 12
og 16 meter. Det matematiske bevegelsessporet
uttrykkes gjennom å føre ballen til første kjegle,
som rundes med artikuleringen ”Én fjerdedel (av
16 meter) …”, etterfulgt av den artikulerte pasningen ”… er 4 meter”. Nestemann fører ballen
til andre kjegle, der kroppen og ballens bevegelsesspor forklares med ”To fjerdedeler (av 16
meter) …”, for deretter og beskrive ballens be-
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Kjegler plasseres langs en linje for å markere aktuelle brøker. Med fjerdedeler som læringsmål,
merker man opp fire like lengder. Forflytningen
av ball og kropp vil uttrykke 1/4 ved passering
av første kjegle. Artikulering etablerer og bevisstgjør relasjonen mellom det enaktive uttrykket
og det matematiske språket. I et rytmisk sikksakk-mønster passeres 2/4, 3/4 og 4/4. Et presist
og automatisert matematisk bevegelsesuttrykk
forutsetter kontroll over motoriske ferdigheter
og kognitive aspekter i form av kunnskap om
brøk. Utfordringen med en presis artikulering
av et matematisk bevegelsesspor vil øke i takt
med balltempo.Etter runding av den siste kjegla, sentres ballen tilbake til start parallelt med
artikuleringen ”4/4 er én hel”, som en forklaring
på ballens matematiske bevegelsesspor.

måter å føre ballen på (kun høyre eller venstre
fot, utside, innside, baklengs med såledragninger) og i sikk-sakk mønster mellom kjeglene,
skaper variasjon, motoriske utfordringer, og kan
stimulere til matematisk bevegelseskreativitet.
Barn kan vurdere egne matematiske bevegelsesspor kritisk, og de kan få friheten til å utvikle
personlige varianter. Et medansvar for egen matematisk kompetanseutvikling har en direkte og
personlig forankring til egen adferd: ”Autonomy
refers to being the perceived origin or source of
one’s own behaviour.” (Deci & Ryan, 2002: 8) Sterke og personlige motoriske opplevelser beskrevet metaforisk som bevegelsesspor, danner et
emosjonelt, nært og konkret grunnlag for matematisk tenkning, refleksjon, kommunikasjon og
feedback: ”Balltempoet tilbake fra 2/4 var meget
bra!” ”Ved hvilken brøk var du mest fornøyd med
vendingen?” ”Det var en skitfin Zlatan-vending
med påfølgende innsidepasning ved 3/5. Ved
den brøken <peker og gestikulerer>, akkurat der
ved 3/5, var din kropp i fullstendig balanse, og
med stamfoten i perfekt posisjon i forhold til ballen. Som jeg nevnte, en perfekt innsidepasning
ved 3/5, som legenden Mølby! Ta vare på den
gode følelsen du hadde ved 3/5!”
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”M

estrer barnet bevegelsen, eksisterer det et potensial til å utvikle et
implisitt kunnskapsgrunnlag til eksplisitte matematiske begreper.”

vegelsesbane tilbake med ”… er 8 meter” osv.
Aktiviteten kjennetegnes ved en kontinuerlig
veksling mellom kropp og ball som lyspenn for
å uttrykke matematiske bevegelsesspor.

nærming til et svar, er å undersøke hvilke bevegelsespotensial proporsjonale størrelser har: Kan
matematisk kompetanse knyttet til proporsjonale størrelser utvikles i en balløvelse, der vending
med ball er et ferdighetsmessig utviklingsmål?

Pasningsøvelse og multiplikasjon
som gjentatt addisjon

Ballen og kroppen er lyspenn for enaktive uttrykk
av proporsjonale størrelser. Målsetningen er at
høyere ordens tenkning i form av proporsjonale
størrelser skal utvikles, formes og medieres av
verbale og motorisk språklige uttrykk i en bane
markert med to kjegler i avstand 120 dm. Ballen føres til et valgfritt punkt mellom kjeglene,
der vendingen skjer parallelt med artikulering
av vurdert prosentdel med korresponderende
lengde. Startetappen fører ballen mellom kjeglene, foretar en vending med artikuleringen ”100
% er 120 (dm)”, for å markere helheten. Deretter
er det fritt frem for motorisk variasjon og kreative matematiske resonnement. Bevegelsessporet
”50 % svarer til 60 dm”, representerer en forsiktig
fortsettelse. En dobbelt overstegsfinte etterfulgt
av en eksplosiv sålevending, tilfører uttrykket et
motorisk patos. Generering av bevegelsessporet
”20 % er lik 24 dm”, er et resultat av at ledd og
muskler arbeider dobbelt så langt som referansen ”10 % er lik 12 dm”. Den distribuerte feedbacken bygger opp under utviklingen av forståelsen rundt proporsjonale størrelser. Gruppens
kunnskapsmengde vil medieres, testes, utvikles
og konsolideres gjennom målrettede matematiske bevegelser. Motorisk og kognitiv flyt oppstår når synkroniserte artikulerte matematisk
bevegelsesspor spiller i harmoni med ferdigheter i fotball, som høyt og kontrollert balltempo,
Zlatan-finter og sålevendinger. Potensialet for
dristige matematiske resonnement øker i takt
med forståelse, strategier og ferdigheter i regning med proporsjonale størrelser, og antall
kjente og automatiserte referanser. Identitetene
”10 % = 12 dm” og ”1 % = 1,2 dm”, kan danne
referanser for et matematisk resonnement som
styrer det motoriske uttrykket: ”10 % er 12 (dm),

Hvilke potensiell bevegelsesrytme har delene
i multiplikasjon som gjentatt addisjon og helheten (produktet), og kan en slik matematisk
struktur uttrykkes i en balløvelse? To spillere slår
pasninger på 7 meter. Regelen ”8 • 7 meter = 56
meter” gir øvelsesrytmen:
i) Pasning og artikulering av
”1 ganger 7 (meter)”
ii) Mottak, gjerne retningsbestemt
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iii) Pasning tilbake og artikulering
”2 ganger 7 (meter)”
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Ballens bevegelsesbane uttrykker multiplikasjon
som gjentatt addisjon. Et verbalt patos i artikuleringen ”8 • 7 er lik 56 (meter)”, oppsummerer det
motoriske og matematiske ferdighetsmålet. I en
stafett kommuniseres et tidsmål til konkurrerende grupper. Etter en matematisk og ferdighetsmessig konsolideringsperiode, kan avstanden
tilpasses regelen ”4•14 m = 56 m”, deretter ”2•28
m = 56 m”, for å avslutte med langpasninger etter regelen ”1•56 m = 56 m”. Artikulering av ballens bevegelsesspor gir grunnlag for refleksjon
rundt prinsippet om den multiplikative strategien halvering og dobling: 8•7 m = 8•(½•2)•7 m = 4
•14 m = 4 •(½•2)•14 m = 2 • 28 m = 2 •(½•2)• 28 m =
1 • 56 m. Produktet 56 er stabilt, mens faktorene
(multiplikator og multiplikand) varierer etter betingelsene om halvering og dobling.
Såle-, side og Cruyff- vendinger
og proporsjonale størrelser
På hvilket kognitivt nivå kan barn resonnere matematisk parallelt med motorisk aktivitet? Én til-

”M

atematisk kroppskommunikasjon har en iboende konstruktiv,
estetisk, kreativ og skapende dimensjon.”

Be henne uttrykke 3/5 – 20 % + 0,6, med valgfrie
vendinger og artikulerte matematiske bevegelsesspor. Spør henne deretter om opplevelsen og
bevegelsen ga motorisk og matematisk mening.
Referanser
Deci, Edward L., & Ryan, Richard M. (2002). Handbook of self-determination research. Rochester,
N.Y.: University of Rochester Press.

Oppsummering
Et matematisk bevegelsesspor formidles gjennom en tidsbegrenset forflytning i det tredimensjonale rommet, der hele eller en bestemt
del av kroppen eller et objekt fungerer som en
lyspenn for å kommunisere, gestikulere, tegne,
stryke, male, symbolisere eller på annen måte
uttrykke hele eller deler av et matematisk begrep, mønster, resonnement eller en matematisk sammenheng. Bevegelsesmatematikk kan
betraktes fra et objektivt, rasjonelt og matematisk perspektiv, og fra et motorisk og følelsesladet perspektiv. Et matematisk bevegelsesspor
som genererer 2/5, er en upresis representasjon
av en Platonsk idé av en brøk. Et ”ekte” matematisk bevegelsesuttrykk kjennetegnes ved
”planlagt spontanitet” og et følelsesmessig engasjement. Og produksjon av hjernes lykkehormoner dopamin og endorfiner? Skal man velge
det presise og transedale på bekostning av det
meningsfulle og emosjonelle i matematisk aktivitet? Eller litt av begge deler ...? La en fotballglad jente med en ball gi deg et svar: Sett opp
en bane med kjegler som uttrykker femtedeler.

Hodkinson, Phil. (2005). Learning as cultural and
relational: moving past some troubling dualisms. Cambridge Journal of Education, 35(1), 107119. doi: 10.1080/0305764042000332524
Ostad, Snorre A., & Sorensen, Peer M. (2007). Private Speech and Strategy-Use Patterns. Journal
of Learning Disabilities, 40(1), 2-14.
Otte, Michael Friedrich. (2011). Evolution, Learning, and Semiotics from a Peircean Point of
View. Educational Studies in Mathematics, 77(2-3),
313-329.
Radford, Luis. (2009). Why Do Gestures Matter?
Sensuous Cognition and the Palpability of Mathematical Meanings. Educational Studies in Mathematics, 70(2), 111-126.
Sfard, Anna. (1998). On Two Metaphors for
Learning and the Dangers of Choosing Just
One. Educational Researcher, 27(2), 4-13. doi:
10.2307/1176193
Thom, Jennifer S., & Roth, Wolff-Michael. (2011).
Radical Embodiment and Semiotics: Toward a
Theory of Mathematics in the Flesh. Educational
Studies in Mathematics, 77(2-3), 267-284.
Vygotskij, Lev Semenovič. (1978). Mind in society.
Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

LIV I SKOLEN 4 • 2013

20 % er 24 (dm), 5 % er 6 (dm), 1 % er 1,2 (dm)
og 2 % er 2,4 (dm), altså svarer 27 % til 32,4 dm.”
En slik matematisk tankekjede uttrykt i én sammenhengende serie av motoriske uttrykk, viser
en funksjonell dialektikk mellom kompetanse i
matematikk og fotball.
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Udeskole og den nye skolereform

STEDER, PERSONER OG AKTIVITETER

Af Peter Bentsen, seniorforsker
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”Det er en historisk illusion at tro, at læring skal foregå på et specielt sted og på
en speciel tid (klasseværelsessituationen)”
(Dahlgren & Szczepanski, 1997, s. 73).
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Perspektiverne er mange og potentialerne
er store, hvis vi med udgangspunkt i den
nye skolereform genfinder og styrker traditionen for, at læring kan foregå mange andre
steder end i klasseværelset. I den nye skolereform er der mange elementer, der lægger
op til og giver mulighed for at arbejde med
udeskole.
Hvor skal og kan læring foregå? I den pædagogiske verden er der en stigende enighed om
og fokus på, at læring sker mange steder, og at
skole- og institutionslæring kun er én form for
læring. Svaret på spørgsmålet kræver derfor et
opgør med, hvad nogle har kaldt 1-tallets tyran-

ni: 1 lærer underviser 1 klasse fra 1 årgang i 1 fag
i 1 time i 1 klasseværelse.
Naturligvis skal klasserumslæring ikke afskaffes,
men der er store potentialer forbundet med regelmæssigt, målrettet og reflekteret at inddrage
steder, personer og aktiviteter i et videnssamfund, der kræver omstillingsparathed, kreativitet, innovation, analytisk sans, handlekompetence, livslang læringsevne og samarbejdsevne.
Vi kan og skal blive bedre til at supplere og variere de mere traditionelle undervisnings-, læringsog vidensformer.
Én måde (blandt mange andre) at gøre dette på
er ved at praktisere udeskole. Udeskolebegrebet
stammer fra Norge og betegner pædagogiske
arbejdsformer, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud af skolen. Udeskole kan foregå i både natur- og kulturmiljøer
– skove, parker, lokalsamfund, virksomheder,
museer og landbrug. Udeskole inddrager alle

”U

deskole inddrager alle skolens fag både enkeltvis og tværfagligt
– ikke kun idræt, biologi og natur/teknik.”

Peter Bentsen er seniorforsker ved Steno Center
for Sundhedsfremme og Experimentarium

Skolereformen og udeskole
I den nye skolereform er der mange elementer,
som lægger op til og giver mulighed for at arbejde med udeskole. Der tales bl.a. om ”en mere
varieret skoledag med øget undervisningstid og
nye og mere varierede undervisningsformer”,
samt ”praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den
omgivende verden”. I den ”understøttende
undervisning med et direkte fagrelateret indhold, og et bredere sigte på at styrke elevernes
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige
udvikling, motivation og trivsel” vil udeskole
være oplagt, lige som ”en åben skole, hvor klasserne er i spil med den lokale natur, kultur og
samfund” og sidst, men ikke mindst gør udeskole at ”børn er fysisk aktive og får bevæget
sig hver dag” (fra ”Aftale mellem Regeringen
(Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti
om et fagligt løft af Folkeskolen”).
Udeskole: Steder, personer og aktiviteter
Udeskole tager udgangspunkt i en pædagogiskdidaktisk vision, der betoner, at oplevelser i de
miljøer, der omgiver os, kan og skal udgøre en
base for læring. En vision, der tager udgangspunkt i steder, personer og aktiviteter som midler til at understøtte børn og unges læring, udvikling, motivation og trivsel. En vision, der kan

opfattes som en form for fornyelse eller genoplivning af vores nordiske tradition for udendørspædagogik (”utomhuspedagogik” på svensk).
Ofte bliver de nordiske lande fremhævet som
foregangslande med mange eksempler på god
praksis i forhold til udelæring i skoler og på institutioner – blandt andet på grund en lang historie, tradition og udbredt praksis.
Nordiske pædagogiske begreber som skovbørnehaver, udflytterbørnehaver, skrammellegepladser, naturlegepladser og udeskoler har fået
stor international opmærksomhed, og det ser ud
til, at andre lande forsøger at adaptere lignende
pædagogiske tilgange. Det kunne tyde på, at vi
har en fælles og særlig nordisk udendørspædagogisk tilgang, der blandt andet er kendetegnet
ved fokus på inklusion og dannelse, pædagogers
og læreres metodefrihed samt en fri adgang og
tilknytning til natur-, kultur- og lokalsamfund.
Fokus på steder
Udeskole fokuserer på omgivelsernes og kontekstens betydning for læring, erkendelse, viden og
dannelse. Der tages udgangspunkt i en stedbaseret pædagogik, der adskiller sig fra konventionel tekst- og klasseværelsesundervisning ved at
opfatte børn og unges specifikke steder som en
af de primære ressourcer for deres læring. Steder
rummer gode historier (fx kulturhistoriske fortællinger) og gode aktiviteter (fx at lære at regne
træernes alder og højde i en skov). Ofte inddrages
elevernes egne steder, fx skolegården, nabolaget,
villakvarteret, parken, byen eller lokalsamfundet.
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skolens fag både enkeltvis og tværfagligt – ikke
kun idræt, biologi og natur/teknik.
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”O

fte bliver de nordiske lande fremhævet som foregangslande
i forhold til udelæring i skoler og på institutioner.”

Ved at inddrage nogle af de ressourcer, der findes
i lokalsamfundet – familierne, foreningerne, virksomhederne mm. – kan man skabe en tæt forbindelse mellem skole og lokalsamfund.
Et eksempel på undervisning i lokalsamfundet
kunne være Røsnæs Skole ved Kalundborg. Skolen har en række ”baser” i skolens nærmiljø i gåafstand. En af dem ligger på privat grund, nogle på
skolens arealer og andre på offentlige arealer. En
geografilærer i Hillerød lader eleverne tage fotos
af forskellige steder i byen – pladserne, slottet og
lignende. Der arbejdes efterfølgende med lokalhistorie og baggrunden for de lokale stednavne.
Andre konkrete eksempler kunne være besøg på
lokale museer, kirkegården eller byens bibliotek.
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Fokus på personer
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Udeskolepædagogikken fremhæver, at det er
muligt at lære af andre personer end læreren,
og at vi bør forsøge at undgå at isolere børn og
unge fra en række mennesker og praksisfællesskaber, som de også kan lære en masse af. Mange af læreprocesserne i udeskole foregår som
”gruppelæring”, sidemandslæring” eller som
”legitim perifer deltagelse” i miljøer og blandt
personer, hvor eleverne langsomt bliver mere
kompetente. Det er også en måde at overkomme problemet med, at en person skal undervise
cirka 25 elever. Der kan for eksempel arbejdes
med at prøve at forstå andre personers perspektiver, historier, kultur, livsstil og levevilkår,
fx gennem ekskursioner, interview eller besøg.
Hvem bor og lever her? Hvordan er det arbejde
som præst, tømrer eller borgmester? Man kan
for eksempel tage udgangspunkt i lokalsamfundets historie og udvikling. Man kan forsøge
at gøre læreplanen, fagene og Fælles Mål mere
levende ved at fokusere på specifikke personer.
Hvordan anvender en ingeniør matematik og
fysik i sit arbejde? Hvordan anvender præsten
dansk og kristendomskundskab i sit arbejde?

Fokus på aktiviteter
Udeskolepædagogikken anerkender og lægger
vægt på, at der er flere veje til viden end tekst og
tale. Der fokuseres på sanselige, kropsforankrede
og praksisnære aktiviteter. Man forsøger at skabe
situationer, hvor elever lærer gennem noget, de
har set, hørt, følt og/eller gjort. Dermed giver man
eleverne handlings- og erfaringsmuligheder, der
kan supplere mere teoretisk viden. Og kropslighed handler i denne optik ikke kun om motion,
fysisk aktivitet og motoriske færdigheder, men
også om sanser og æstetik. Kroppen spiller en
væsentlig rolle i børns og voksnes læreprocesser.
På engelsk taler man om, at viden er ”embodied”
(kropsforankret). Et godt og klassisk eksempel er
matematik i skolegården med fokus på krop og
bevægelse. Den norske matematikunderviser
og -didaktiker Morten Bjørnebye har udviklet
en række undervisningsforløb, hvor børns legeog bevægelseskultur integreres med matematikundervisningen. Der hinkes, løbes stafetter
og bruges fagter. Eleverne kan i cirkel kaste en
bold, mens de siger tal med henblik på at øve
tabeller (fx firetabellen) eller hoppe regneudtryk
i hinkeruder med henblik på at øve tier-venner
(1+9, 2+8, 3+7, osv.).
Hvordan udeskole?
Hvordan kan udeskole virkeliggøres i skolerne?
Måske skulle vi arbejde på, at grundskolen (igen)
inddrager eksterne ressourcer, som steder og
personer, så børn og unge kan og skal benytte
deres viden i relevante lokale samfundsmæssige
situationer og aktiviteter? Udeskole kunne være
én måde at gøre dette på.
Potentialerne eksisterer ikke kun i skolens fag,
i undervisningen og hos lærerne. Der er også
muligheder i SFO og fritidshjem. Danske pædagogers arbejde med børn og unges trivsel, leg
og læring foregår ofte i miljøer uden for institutionen, fx museer, legepladser, naturområder,

”O

fte inddrages elevernes egne steder, fx skolegården, nabolaget,
villakvarteret, parken, byen eller lokalsamfundet.”

byrum og lokalsamfund. De fleste SFO’er og fritidshjem tager af og til på tur ud i lokalmiljøet
eller nærnaturen. Inden for specialområdet inddrages uformelle læringsmiljøer også i det pædagogiske arbejde med fx dyrehold, pasning af
køkkenhaver og grønne områder. I det pædagogiske arbejde på kost- og efterskoler inddrages
uformelle kontekster ofte i forbindelse med friluftsture, ekskursioner og lignende.

Udeskole er desuden et oplagt indspil i diskussionen af overgangsmuligheder og problematikker i overgangen mellem børnehave/skole samt
mellem skolefritidsordning og skole i et inkluderende perspektiv.

Hjælp til valg af uddannelse

Fremtiden for udeskole

I udskolingen kunne udendørspædagogikken
styrkes gennem virksomhedsbesøg og -praktik.
Hvorfor ikke udnytte kontakten til samfund, erhvervsliv og kulturinstitutioner? Mange elever
– specielt i udskolingen – bruger tid på at overveje og vælge, hvad de skal efter grundskolen
og med deres (arbejds-)liv. Ved at inddrage praktik- og træningsforløb kan man imødekomme
læringsteoretiske begreber og idéer om mesterlære, læring i praksisfællesskaber og læring
gennem deltagelse. Potentialet er stort, fx praktikophold, lærlingeforhold, muligheder for at
observere og deltage, internet-information, vejledning, professionelle netværk og udnyttelse
af forældrene som en samarbejdsressource. Ved
at lade elever prøve forskellige erhverv og ud-

Udviklingen af udeskole kræver, at vi bliver bedre
til at inddrage eksterne læringsmiljøer, ressourcepersoner og forskellige videns- og læringsformer inden for de vilkår, som eksisterer i skoler, institutioner og samfund. En række skoler, lærere,
institutioner, pædagoger og undervisere har allerede vist vejen rundt omkring i Norden. Og det
kan også være del af den nye skolereform.

dannelser i samspil med skolens undervisning
og under vejledning af en eller flere kyndige
personer kunne man måske hjælpe flere til at
vælge (den rigtige) uddannelse.
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Lad os forny den udendørspædagogiske tradition, der har præget de nordiske lande, og skabe
en pædagogisk-didaktisk udvikling, der reflekteret og målrettet udnytter de muligheder, som
steder, personer og aktiviteter har eller kan have
i skole- og institutionsverdenen.
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VIA OUT

forsker i udeskole
Af Karen Barfod, lektor
”Hold op mand, han må godt nok ha’ siddet
derinde længe, det er jo megasvært det her”
siger Jacob, mens han snitter på sin træmand.
4. klasse har et forløb om nordisk litteratur
og arbejder med Astrid Lindgrens forfatterskab og Emil fra Lønneberg. I dag er vi ude,
og lige nu er vi ved at snitte træmænd.
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Udeskole, udeundervisning og udepædagogik
er områder, der er i kraftig vækst i Danmark.
Rundt omkring spirer og vokser skoler og institutioner frem, der ønsker at tage uderummet i
besiddelse i det pædagogiske arbejde.

74

Og derfor er der behov for dels teoretisk viden
og dels praktiske kurser og uddannelse inden
for feltet. På denne baggrund blev forskningsog udviklingsprogrammet VIA OUT stiftet som
en del af Videnscenter for didaktik i forskningsog udviklingsenheden i VIA.
VIA OUT er forkortelsen for ”VIAs program for
outdoorpædagogiske perspektiver i professionsuddannelser”, og omfatter 6 akademiske
medarbejdere, der forsker i, udvikler og udbreder viden om brugen af verden uden for institutionernes og skolernes mure.

Ideen om, at børn trives, udvikler sig, lærer og
forstår bedre når de færdes i naturen – eller bare
ude – indgår i professionernes forståelse af naturens betydning for børn. Antallet af skoler der
praktiserer ”Udeskole” er i vækst ligesom antallet af skovbørnehaver og skovgrupper.
Derfor er det af stor betydning, at de professionelle, der varetager børn og unges lærings- og
udviklingsprocesser i uderummet har baggrund
for at gøre dette kvalificeret.

Av for den, det kan være svært at snitte (foto Karen
Barfod)

”D

et er af stor betydning, at de professionelle, der varetager børn og unges læringsog udviklingsprocesser i uderummet har baggrund for at gøre dette kvalificeret.”

Karen Barfod er lektor ved VIA læreruddannelsen i, formand for foreningen
UdeskoleNet og programkoordinator i VIAS program for Outdoorpædagogiske
perspektiver i professionsuddannelserne, VIA OUT. Hun har i de sidste 10 år
arbejdet med kvalificeringen af udeskole i Danmark og Europa med fokus på
børnenes faglige læring og udviklingen af lærerprofessionen.

”Overskriften er: ”Da Emil hældte dej ud over sin
far og snittede træmand nr. 100”” siger Mette,
mens hun kigger ud over 4. klasse. Eleverne sidder rundt om bålet i bålhytten og snitter med
hver sin skarpe kniv. Forinden har vi sunget ”Du
kjære lille snickerbo” på svensk, og set You-Tubesekvensen hvor han løber væk fra sin far, og nu
skal vi så have læst højt af historien. I det samlede
forløb med aktiviteter ude og inde, knyttes barnets handlinger – at snitte, at synge, at høre sammen med de begreber omkring den nordiske litteratur, der er i fokus. Læreren udnytter mange
forskellige muligheder for læring, og er med til at
børnene ikke blot får oplevelser, men også gennem handlinger og refleksion nærmer sig stoffet.
Så uderummet bruges til det det er godt til – til at
svine og snitte i, til at finde grene og gemmesteder i, og til at sidde rundt om bålet med et stykke
Wasa knækbrød med Kalles kaviar. Og inderummet bruges kvalificeret til at læse i, se filmklip og
lave udstillingen af alle træmændene i.
Udvikling og forskning
Kunne enhver, der har været spejder ikke have
tændt bålet og skærpet snitteknivene? Jo – måske. Men hvad er det så kvalificeringen skal til for?
I en hverdag med børn og unge, der skal afspejle
viden om udviklingsprocesser, vil denne viden både kunne kvalificere praksis, men også skabe grobund for diskussion og udvikling. Lærer man om
de nordiske nabolande ved at finde en god snittegren og snitte sig noget der ligner en træmand?

Nej. Læreprocesser skal ses i et kontinuum og
som noget kumulativt. Tilsammen skal skolen
og institutionernes virke støtte op om de lærings- og udviklingsmål, der arbejdes hen imod.
Og tilsammen skal aktiviteter, oplevelser og refleksioner give alle børn muligheder for at blive
dygtigere. Og det kommer ikke altid af sig selv.
På bagsiden af VIA OUTs lille pjece kan man læse
en historie fra specialpædagogikken:
En ældre mand ankommer om morgenen i
bus fra sit hjem til institutionen – ganske ligesom de fleste øvrige deltagere i det kommunale aktivitets- og samværstilbud for
personer med betydelig psykisk eller fysisk
funktionsnedsættelse. Om eftermiddagen
kommer bussen igen og kører borgerne
retur til bopælen.
Manden fortæller pædagogen, at han gerne vil ud.
Pædagogen siger:
“Nej, det skal du da ikke. Det er koldt ude,
det er vådt og du kan blive syg”
Manden insisterer fortsat: “Jeg vil gerne ud”
Pædagogen gentager:
“Nej, det er en dårlig ide, uh ha. Det er
koldt, vådt og det blæser!”
Til sidst får den ældre mand fremstammet:
“Jeg vil gerne ud, jeg vil gerne prøve, hvordan det er at blive våd”

LIV I SKOLEN 4 • 2013

Emil og træmanden

75

”S

progudviklingen beskrives ofte i sammenhæng med at også udviklingen
af fantasi og kreativitet har særlig gode kår i naturen.”

Det bliver tydeligt, at der er brug for at uderummets potentialer og muligheder foldes ud sammen med den studerende i løbet af grunduddannelsestiden, så barnets og borgerens behov
og lyst til at komme ud kan bruges meningsfuldt
af den professionelle.
Projekter: Haver for alle
For tiden arbejdes der i programmet med forskellige tilgange og elementer af outdoorpædagogikken. Programmet understøtter dels medarbejdernes kvalificering i Ph.d. forløb, og dels
mindre forsknings- og udviklingsprojekter. Alle
projekter kan ses på programmets hjemmeside
(www.kortlink.dk/d2r9) og formidles populært
gennem videnblade, der findes sammesteds.
Et projekt arbejder med, hvorledes haven kan
bruges som pædagogisk middel af pædagoger. Det handler om at udvikle socialpædagogik for en målgruppe af borgere, der har varig
og betydningsfuld funktionsnedsættelse. Det
handler om at undersøge, hvad der er betydningsfuldt for målgruppen i dette pædagogiske arbejde, når formålet er at fremme livsmod,
tryghed og inklusion i en større hverdagskulturel sammenhæng. I projektet udvikles både den
bagvedliggende didaktik og de pædagogiske
aktiviteter og samværsformer som kan give mening og motivation for borgerne samt tilfører en
større grad af oplevet sammenhæng i livet.
Sprog og haver
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Et andet projekt har set på udviklingen af børns
sprog i naturbørnehaver.
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Med hensyn til sproglig udvikling er der ikke
meget videnskabelig litteratur og slet ikke for
førskolegruppen. For skolebørn er der i Danmark
lavet en enkelt undersøgelse (Herholdt 2005).
Ikke desto mindre kan man, hvis man går ind og
kigger på skov – naturbørnehavernes lærepla-

ner se, at der i pædagogernes forforståelse er en
helt klar overbevisning om at sprogudviklingen
har særligt gode kår i naturen. Sprogudviklingen
beskrives ofte i sammenhæng med at også udviklingen af fantasi og kreativitet har særlig gode
kår i naturen. I forbindelse med en interviewrække i Skovbørnehaver i Århus er udsagnet om, at
når børn er i naturen, lærer de hurtigere sproget
og får mødt et større ordforråd. Der er masser af
god logik i udsagnene, hvilket kan beskrives med
følgende lille udpluk af et interview:
”Når man leger med ting fra naturen, så skal
man bruge flere ord for både at forklare, hvad
man forestiller sig og for at forstå, hvad legekammeraten forestiller sig, for det er ikke som
almindeligt legetøj, som alle kender og ved
hvad forestiller …”

Projektet bruger videooptagelse og analyse af
børnenes leg for at se på hvilke elementer der
udvikles.
Studenterinddragelse
En del af det samlede VIA budget er forskningsog udviklingsmidlerne. Og denne del kan bruges direkte til at kvalificere vores studerende,
når de inddrages direkte i projekterne. I VIA
OUT arbejder vi sammen med de studerende
og bruger hinandens refleksioner og tilgange til
emnerne til at få mange perspektiver og megen
viden i spil. Og der er mange måder at gøre det
på. Her kommer et par eksempler:
I efteråret 2013 afholdt VIA OUT for tredje gang
en tværprofessionel temadag for studerende
ved Campus Holstebro om ”Ud at Lær”, hvor
studerende fra matematikholdene på læreruddannelsen i Nørre Nissum arrangerede en meget velbesøgt workshop for medstuderende fra
bl.a. Silkeborg, Århus og Viborg: Workshophol-

”O

utdoor pædagogik er en af de mange tilgange, der kan være til
det praktiske arbejde med de studerende.”

derne havde dels deltaget frivilligt i ugekurset
”Udeskole” og har dels en stor del af den daglige
matematikundervisning ude.

Lærere, studerende, og vejledere på fælles kursus
i forbindelse med ”In and Out – learning outside
the classroom” under EU’s leonardoprogram, 2012
(foto Mikael Skånstrøm)
Studerende arbejder på outdoor-temadagen med
spejlinger og drejninger ved hjælp af naturens materialer (foto Bo Rønne)
I det eksternt finansierede ”In and Out” projekt,
der i 2 år arbejdede sammen med Universiteter
i Bukarest, Linköping og Marburg om styrkelse
og kvalificering af samarbejdet mellem de formelle og de nonformelle læringsmiljøer, åbnede
vi testruns op for studerende. Og dermed havde
frivillige studerende mulighed for dels at møde
forskere, dels at møde uddannede lærere og
museumsformidlere i et internationalt miljø.

Så ud med de studerende
Outdoor pædagogik er en af de mange tilgange,
der kan være til det praktiske arbejde med de
studerende. I dette program arbejder vi systematisk og målrettet mod dels at skabe ny viden
og dels mod at udbrede og diskutere denne
viden med de aftagere, vi har i professionsuddannelserne. Gennem en strategisk beslutning
om dels at få skrevet meget og bredt programmets viden ud, dels gennem at inddrage studerende på flere niveauer arbejder vi med at åbne
videnscirkulationen og dermed styrke både videnskabelsen, selve forskningen og formidlingen af resultaterne.
Så ud med de studerende – der er muligheder
nok!

Litteratur

Herholdt, Lene: Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster, DPU 2003
Hjemmeside til forskningsprogrammet
www.viauc.dk/projekter/viaout/Sider/viaout.aspx
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”L

ad os forny den udendørspædagogiske tradition,
der har præget de nordiske lande.”

Links til omtale af studenterinddragelse på temadagene
www.viauc.dk/pressesite/artikler/Sider/tiden-arbejder-for-flere-udeaktiviteter-i-skole-og-institution.aspx
www.viauc.dk/pressesite/artikler/Sider/laer-matematik-med-sten-og-ahornblade.aspx
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I forbindelse med dette nummer om udeskole har vi lavet en
video om, hvordan indskolingen på Laursens Realskole i Aarhus
arbejder med udeundervisning i Hørhaven syd for Aarhus.
Scan QR-koden eller se: http://vimeo.com/78804230
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Temaer i 2014
Idræt, motion og bevægelse i skolen

Med den nye folkeskolereform indføres tre ugentlige timer i motion og bevægelse som et nyt undervisningsunderstøttende aktivitetsfelt. Målet er at fremme elevernes sundhed og understøtte motivation og læring i skolens fag.
Men hvad betyder det, når man siger motion og bevægelse, og hvordan adskiller det sig fra idrætsfaget i skolen
og idræt i fritiden? Hvilken sundhedsforståelse vil man agere i forhold til, og hvilken form for læring sigter aktiviteterne imod? Disse refleksioner udgør et vigtigt grundlag for et frugtbart tværfagligt samarbejde og er forudsætningen for kvalitet i aktivitetsvalg og praksisformer. Dette nummer af Liv i Skolen diskuterer en række perspektiver
skolerne må inddrage i de pædagogiske overvejelser og giver eksempler på skoler der har gjort sig erfaringer med
et udvidet idræts-, motions- og bevægelsestilbud til eleverne.

Vejledning og inklusionsudvikling

Med vedtagelse af den såkaldte inklusionslov på Folkeskoleområdet, som trådte i kraft i skoleåret 2012, er
principperne fra Salamanca-erklæringen ikke længere blot en vision for skolen, men et krav til skolen og dens
professionelle. Skolen skal sikre lige adgang til læring i almene miljøer, i et læringsmiljø, der er præget af respekt
for forskelle og kvalitet i undervisningen for alle. Dette kræver en stor kompetenceudvikling hos skolens professionelle, både hos lærere og pædagoger samt for skolens ledelse. En af vejene til denne kompetenceudvikling
søges mange steder faciliteret gennem forskellige former for vejledning. Flere kommuner har uddannet inklusionsvejledere, men også skolens øvrige vejledere (fx AKT-vejledere, læsevejledere, IT-vejledere) tænkes ind i
udvikling af lærere og pædagogers inklusionskompetencer. Dette nummer af Liv i Skolen tematiserer vejledning
som en af vejene til at øge inklusionskompetencerne hos lærere, pædagoger og ledere i skolen.

Lærerens retorik i skolen og læreruddannelsen

Temaet vil dreje sig om den måde, som læreren kommunikerer i klasserummet. Nyere forskning har påvist, at
retorisk bevidsthed kan bidrage afgørende til lærerens undervisning og i sidste ende det, eleverne får ud af undervisningen. Temaet tager udgangspunkt i et projekt og et forløb, hvor lærere på udvalgte skoler (praktiklærere) og
studerende i fællesskab studerer retorik og får indsigt i retorikkens teori og praksis gennem seminarer og gennem
nøje aftalte forløb i praktikken. Der er indtil videre tanker om, at retorik skal inddrages som valgmodul ved Læreruddannelsen i Århus, i erkendelse af hvor vigtigt området er for studerendes og læreres virksomhed.

Målopfyldelse, læringsmål, slut- og trinmål

Det fylder meget i landskabet lige pt. især fordi det politisk har stor bevågenhed og skriver sig ind i forhold til
styringslogikker, konkurrencestat og lign, men også fordi at uddannelsesforskningen har påvist at det har en stor
effekt på elevens læring at opstille mål, synliggøre dem for eleverne og arbejde hen imod de. Der kommer nye
slut- og trinmål for dansk og matematik til sommeren 2014. Temaet vil sandsynligvis indeholde praktikeres bud på
hvordan de gør, teoretiske og empiriske begrundelser for at arbejde med mål og mere diskuterende artikler, fx ift
det læringsbegreb, som kan blive en konsekvens af et fokus på målopfyldelses eller den (måske) manglende fokus
på det alment og personligt dannende som altid har været den danske skoles særkende.
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