Sundere, klogere og gladere børn
Udeskole.dk er i luften !
www.udeskole.dk skal udbrede viden om en af de mest lovende tendenser i moderne
skolepædagogik: Udeskole
Udeskole.dk er et nyt netsted, der henvender sig til lærerstuderende, lærere, pædagoger og andre,
der vil arbejde med udeskole og udepædagogik. Det samler den nyeste viden, forskning, baggrund
og pædagogik fra nordiske lande, og er skrevet af en bred vifte af fagpersoner inden for feltet.
I udeskolen arbejder klassen regelmæssigt ude i naturen og de nære omgivelser. Tavle, computer
og papir skiftes ud med skov, bål og himmel én dag om ugen, året rundt. Undervisningen ude
foregår både i naturen og kulturen i lokalområdet.
Udeskole bliver mere og mere udbredt i de nordiske lande. I Norge er ca. 80% af
indskolingsbørnene i ”Uteskole”, i Sverige arbejder mange skoler med ”utomhuspædagogik” – og
her i Danmark breder ideen sig, så omkring 50 skoler for øjeblikket arbejder med udeskole.
Tesen er, at børn lærer gennem oplevelse, handling og forståelse. Basis for udeskolen er at koble
oplevelse og handling i uderummet med bearbejdning og dybere forståelse indendørs. Det er ikke
et spørgsmål om enten ”skovtur” eller ”skole”, om enten praktisk arbejde eller faglighed, men om at
anvende fagene i deres sammenhæng – at lære om vikingerne ved kæmpehøjen, at riste runer i
en sten og at fremsige digte i skovens søjlehal. Perspektivet er elever der formår at koble solid
faglig forståelse på nye måder – kreative mennesker, der kan blive fremtidens råstof.
Udeskole.dk er produceret af Skoven i Skolen, der er et projektsamarbejde mellem
• Undervisningsministeriet
• Skov- og Naturstyrelsen
• Friluftsrådet
• Dansk Skovforening
• Træ Er Miljø
Hjemmesiden er finansieret af Tipsmidler til Friluftslivet, Undervisningsministeriet, Skov- og
Naturstyrelsen og Skov-Info.
Udeskole.dk suppleres af hjemmesiden www.skoven-i-skolen.dk, hvor man kan finde konkrete
ideer til faglig undervisning i skoven og basisviden om skov og træ. Her findes også et kort over
udeskole og naturklasser i Danmark.

10 gode grunde til udeskole
Hver dag kan vi læse nye undersøgelser om for fede børn, børn med indlæringsproblemer, dårlig
motorik, astma, allergi, stressede, stillesiddende computer- og TV-børn osv. Flere undersøgelser –
og mange erfaringer – viser at børn har godt af at blive undervist regelmæssigt udendørs.
Her er 10 gode grunde til at arbejde ude med eleverne – og komme nogle af ovenstående
børneproblemer i møde:
1) Bedre faglighed

Alle fag kan flyttes ud i naturen. Udeskolen kobler den mere abstrakte læring i klasselokalet
med konkret læring i naturen og de nære omgivelser. For eleverne er det tit lettere og mere
motiverende at tage udgangspunkt i noget konkret og virkeligt, når de skal lære. Ifølge den

schweiziske psykolog og biolog Jean Piagets stadieteori har de yngste elever fra 7 - 11 år svært
ved at forstå ting de ikke sanser konkret.
2) Bedre læring

Koncentration og evnen til a fastholde opmærksomheden er to basale elementer i det at lære.
Erfaringer fra Norge og fra den svenske undersøgelse “Ute på dagis” viser, at begge
egenskaber er bedre udviklede hos børn der undervises regelmæssigt i naturen. I naturen er
elevernes undren og nysgerrighed ofte drikraften for læring.
3) Undervisningsdifferentiering

Udforskning af naturen og de nære omgivelser er aldrig en afgrænset opgave. Eleverne kan
blive ved at grave dybere, og svar kan søges på mange planer. Ved at bruge naturen som
læringsrum, får man en enkel og dynamisk differentiering af undervisningen.
4) Bedre forståelse af naturen, naturfag og miljø

Elever der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i naturen, får en grundlæggende
viden om natur og miljø, der bygger på deres egne erfaringer. For øjeblikket oplever industri og
forskningsverdenen et hul i elevernes naturfaglige viden, der skaber problemer med at
rekruttere kvalificeret arbejdskraft indenfor naturvidenskab og teknik. Skolearbejdet i naturen
øger også ansvarlighed overfor natur og miljø.
5) Bedre sundhed

En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde Skole viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så
meget på en skoledag i skoven, som på en skoledag i skolen. Udeundervisning kan være med
til at give eleverne gode motions- og friluftsvaner, der kan lægge grunden til en sund krop
resten af livet.
6) Bedre motorik

I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, løb, balancegang, klatring og arbejde med bål, kniv
og økse med til at træne og udvikle elevernes motoriske færdigheder og mod.
7) Læring ad flere kanaler

I naturen har eleverne mulighed for at udforske og styrke flere sider af sig selv. De lærer
gennem flere kanaler, “med hånd og ånd” som Grundtvig formulerede det, med “de mange
intelligenser, som Howard Gardner senere udtrykte det - eller ved at arbejde med “det hele
menneske, som det er formuleret i det norske læreplanværk.
8) Bedre social forståelse

I naturen brydes den typiske klasse ofte op i mindre grupper, der arbejder selvstændigt i
landskabet. Her er plads til alle, og ofte brug for mange flere forskellige evner, end i den
traditionelle undervisning. Det giver eleverne større forståelse og respekt for hinandens evner –
og er et fint redskab hvis man vil arbejde med klassens sociale struktur og f.eks. mobning.
9) Bedre forankring i lokalområdet

Udeundervisning bygger på elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære
omgivelser. Herved forankrer eleverne sig selv i deres eget område, ved at lære steder og
mennesker at kende.
10) Flere direkte oplevelser

I en tid hvor skærmoplevelser kan dominere børns liv, er det vigtigt at fastholde børn og unge i
den virkelige, stormomsuste, vidunderligt smukke verden - og alt det man kan gøre i den.

Hvad er udeskole
Udeskole er en pædagogisk metode, hvor lærer og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i
naturen og de nære omgivelser omkring skolen - f.eks. én dag om ugen, året rundt.
Undervisningen ude og inde integreres til en hel undervisning, hvor fagene styrkes gennem såvel
praktisk som teoretisk arbejde.
Skoler der arbejder med udeskole har ofte en fast lejrplads i gang-, cykel- eller busafstand fra
skolen, som skolen låner af lokale skovejere. Samtidig er resten af naturen og kulturen i de nære
omgivelser en del af klassens læringsarena. Lokale aktører inddrages løbende i undervisningen
via besøg, projekter o.l.

Hvad er Skoven i Skolen
Skoven i Skolen er et undervisningsprojekt om skov og træ, der giver lærere og elever mulighed
for at flytte undervisningen ud i skoven og på trævirksomheder. På hjemmesiden www.skoven-iskolen.dk tilbyder Skoven i Skolen viden, ideer, netværk, kurser og en lang række faglige
undervisningsforløb til f.eks. dansk i skoven, matematik i skoven, historie i skoven osv.
Skoven i Skolen blev sat i gang i 1999. Bag projektet står Dansk Skovforening, Friluftsrådet, Skovog Naturstyrelsen, Træ Er Miljø og Undervisningsministeriet.
Skoven i Skolen har altid arbejdet med udeundervisning – men har siden 2002 været med til at
udbrede ideen om udeskole, hvor undervisningen ude er regelmæssig og integreret med
undervisningen inde. Og nu lancerer vi altså www.udeskole.dk.

Kontakt
For yderligere information, kontakt venligst koordinator Malene Bendix, Skoven i Skolen, Amalievej
20, 1875 Frederiksberg C, Tlf.: 3324 4266, e-mail: malene@skoven-i-skolen.dk.

