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Hvad vi vidste i forvejen er

• Mest baseret på lærere der selv 
gerne ville

• Baseret på regelmæssig 
udeundervisning

• Ikke nødundervisning

• Hele klasser 

• En helt anden virkelighed



Barrierer

For lidt tid
• For få ideer

• Meget forberedelse

Dårligt vejr

For stort fagligt pres
• Tests og prøver

Bekymringer om 
klasseledelse

Strukturelle
• Skema

(Sikkerhed)



God udeskoleundervisning fra et lærerperspektiv
Er når eleverne

- kan se mening og sammenhæng i undervisningen,

- arbejder problemløsende, er motiverede, engagerede og får ’tændt deres 
hjerner’,

- er kognitivt aktive, sansende og handlende med kroppen,

- har fælles oplevelser med lærere og kammerater,

- når udeskoleundervisningen rummer både fagligt og dannelsesmæssigt indhold,

- og når udeskole åbner mulighed for, at læreren ’griber nuet’ og udnytter den 
uforudsigelighed, omgivelserne tilbyder.

Barfod & Stelter, (2019), God udeskoleundervisning, Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, Vol. 5, No. 1, december 2019, 19-35





Mere undervisning udendørs



Udendørs undervisning har positiv betydning 
for elevernes udbytte



Udendørs undervisning har positiv betydning 
for elevernes trivsel



Ny undersøgelse - flere variable

Strategisk udvælgelse af informanter fra skoler, fokusgrupper og 
enkeltinterviews (også de skeptiske)

• Eleverne har været længe hjemme

• Nødundervisning

• Små hold

• MEGET ude
• Ufrivillighed

• Ingen eller lille forberedelse og kurser

• Ofte tilskreven tid og sted



Jamen er det da slet ikke noget ved

• Jo men det skal give mening

• Alle kan gå en tur i skoven men skal de ikke også lære noget?

• Svært med bøger og papir udenfor

• Svært at lære nyt stof udenfor



Hvilke aktiviteter praktiseres? 

• Træning af fagligt stof

• Repetition af fagligt stof

• Bevægelse i undervisningen

• Længere forløb med oplevelser 
og erfaringer ude

• Afprøvning i 
praksis af teori

• Variation 
i undervisningen



Erkend at det er en stor opgave for de fagprofessionelle. Brug de lokale 
pædagogiske konsulenter, relevante hjemmesider til inspiration og 
hinanden.

Arbejd med rammer og rutiner, tænk over strukturer og rytmer på ude-
dagene. 

Gør din klasseledelse tydelig, og måske endda lidt strammere ude end 
inde.

Planlæg aktiviteter fra dine egne fag. 

Mere handling, mindre papir.



Hvad er erfaringerne fra Corona-tiden så?

• At det er godt at være ude når det giver mening

• At det er svært ikke selv at måtte bestemme hvornår man går ud

• At det kan være svært at lave undervisning om nye emner

• At vind, sol og regn kan udfordre bøger og papir

• At det er rigtigt godt at arbejde sammen i teams om at lave forløb, flere 
klasser kan arbejde med

• At det er fint at lave løb og repetition

• At blikket må løftes fra bøgerne og der må arbejdes med nye 
undervisningsformer

• At det er undervisningsformer der kan anvendes efter Corona



Nu bliver det koldt

• Aktiviteter med meget bevægelse

• Tørre fødder

• Find lune steder, læ

• Hue på



Hvor finder jeg hjælp?

www.hjaelpjegskalud.dk

www.skoven-i-skolen.dk

www.udeskole.nu

www.udeundervisning.dk

Kollegaer

Kommunale konsulenter

Naturvejledere og andre

http://www.hjaelpjegskalud.dk/
http://www.skoven-i-skolen.dk/
http://www.udeskole.nu/
http://www.udeundervisning.dk/
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