
 
 

Ud med indskolingen 
   -oplæg om udeskole  

 

•Hvordan defineres udeskole 

 

•Hvad kræver det af lærerne og 

pædagogerne 

 

•Hvordan arbejder vi med udeskole 

 

•Eksempler/billeder fra egen praksis 

 

•En lille ide øvelse 

 

•Forskellige forløb I kan afprøve og 

udvikle i forhold til egen praksis. 

 

 

 



Udeskole og skolereformen 2014 

Stikord  
• Varierede og differentierede læringsformer  

• Åben skole  

• Fysisk aktivitet – bevægelse hver dag  

• Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer  

• Tilegnelse af viden, innovation og kreativitet  

• Samarbejde lærere og pædagoger: Understøttende 
læringsaktiviteter  

• Sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation, trivsel  

 



Definition af udeskole (A.N.Jordet, 1998 

• 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 
sanserne i brug, så de får personlige og konkrete erfaringer i 
mødet med virkeligheden.  

 

• Arbejdsmåden giver plads til faglige aktiviteter, spontan 
udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og 
socialt samvær. 

  

 



Lærerens kernekompetencer 
Didaktik: 

• Lærerne må kunne de fag, de skal undervise i så godt, at de kan udvikle god, interessant og 
varieret undervisning  

Ledelse: Læreren må kunne lede en elevgruppe og være en tydelig og forudsigelig leder, som tør 
stille krav og sætte grænser.  

Relation: Læreren må kunne bygge og vedligeholde gode relationer til eleverne og have en evne 
til at se og møde den enkelte med empati.  

Udedidaktik:  

• Se stedets didaktiske muligheder  

• Finde ideer til udeaktiviteter     

• Koble ude og inde til hel læring  

• Vejleder ude       

• Lære natur og kultur at kende  

Ude-klasseledelse:  

• Planlægge arbejdet ude: selvstændigt/makker/gruppe  

• Forberede samlinger og korte beskeder  

• Lede en gruppe ude  

• praktisk  

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning, DPU 2008  

 



Integreret læring 

                                        tvungen læring 

Ingen læring   

                                                    Eksp. læring 

 

Blokeret læring       

 

          afprøvet læring       Integ. læring 

Ændring af 
adfærd uden 
at ændre 
tænkemåde 

Hvis der sker en 
ændring af 
tænkemåden, 
men ingen 
ændring af 
adfærden 

Sker der en 
forandring i 
begge, er der 
tale om 
integreret læring 

 

 vi lærer noget 
gennem en 
kombination af 
teori og praktiske 
øvelse 

Fordomsfri 
afprøvning 

adfærdsændring 

tænkemåder 

Nej  Ja 

      N
ej               Ja 

Cognitive-behaviour Link 
(M.M. Crossan and M. Sorrenti, 2002 



. Model af Arne Jordet. 

 Det vil være umuligt at realisere skolens dannelsesambition, uden at tage skolens 

omgivelser i brug som en ressource i oplæringen  



De 3 huskeknager  

Den personlige hukommelse   Semantisk hukommelse 

• Oplevelse v. sansning og aktivitet                        Teoretisk forståelse 

• Knyttet til tid, sted og følelser                               Faglig viden, fakta, udenadslære 

• Skal kun læres en gang                                           Alt der kan formidles med tegn og  

                                                                                          symboler 

 
Handlingshukommelse 

• Den praktiske hukommelse 

• Alt der kan udøves med kroppen – håndværk, friluftsliv, idræt mm 

• Det der er lettest at lære ved at gøre det – og af et andet menneske(mesterlære) 

 

Alle 3 huskeknager skal i spil , hvis eleverne skal lære for livet og huske det de lærer!  

  

Hjerneforsker Kjeld Fredens, Når tingene taler til os, Udeskole.dk, 2006 



Indtryk. 

 

 

Aftryk. 

 

 

 

 

Udtryk. 



Kreativitet er evnen til at bruge den 
viden vi tilegner os i nye 
situationer. 
 
 Det betyder at eleverne skal 
tilegne sig abstrakt, teoretisk viden 
på skolen. 
 
Skolen skal også gøre læringen 
levende, kropslig og konkret, så det 
abstrakte og det konkrete bindes 
sammen til en hel læring, der både 
fremmer evnen til at forstå 
enkeltdele og se sammenhænge. 
 (Kjeld Fredens) 



• Vi lære at have forskellige kroppe.  

 

•  Legekroppen har store bevægelser og kræver plads. 

 

• Den disciplinerede skolekrop har kun lidt plads og skal derfor 
klare sig med at bruge små bevægelser. 

 

• Men ude og inde giver til sammen udviklingstilbud til alle 
sanser og læringsområder. 

 

 



Model af Mogens Hansen, prof., cand. pæd.psych, DPU 



Hvorfor ud-hvorfor ikk 
•legitimeres af nye mål  2014 
• motivation 
• styrker samarbejde og kommunikation 
• stimulerer nysgerrighed  
• visualisering af teorier 
• hensyn til læringsstile 
•Læring i handling 
• bedre forankring i lokalområdet 
• flere fælles  oplevelser 
•Begrebsafklaring 
• Hukommelse ”huskeknager” 
• Forståelse af større sammenhænge 
• tværfagligt arbejde 
• autentisk miljø 
• fysisk udfoldelse 
• undervisningsdifferentiering 
• læring  gennem flere kanaler 
• inspiration 
 

Elever 
Dårligt vejr 
Hvorfor skal vi ud? 
 
Lærer 
For meget tid til transport 
Ukoncentrerede  elever 
Usikkerhed (uvante rammer) 
Manglende  viden om udeskole 
Tidsfaktor 
Forberedelse 
Mangler  vejledning 
 
 
 



Lille øvelse 
 

• I skal prøve ud fra nogle tilfældige billeder at 
blive inspireret til at tænke mange forskellige 
ideer i forhold til udeskoleundervisning 

• Brug 8-10 min på selv at tænke ideer/forløb 

• Skriv hver ide på en seddel for sig selv 

• Find 2-3 andre, gerne med andre linjefag end 
dig og del jeres ideer. 

• Kategoriser dem  



Afrunding 
”.. det kan  konkluderes, at de to undervisningsmiljøer 

tilsammen rummer et stort potentiale for at fremme og 

udvikle faglighed hos både svage og stærke elever, og at 

inddragelse af uderummet i højere grad har hjulpet lærerne 

til at leve op til folkeskolens formål”.  

 

 
Erik Mygind og Lene Herholdt fra ”Udeundervisning i folkeskolen” 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg  Skoven i skolen http://www.skoven-i-skolen.dk/udeskole-teori 

 

Charlottes og Ulriks blog: http://www.skoven-i-skolen.dk/blogs/245 
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