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FORORD

Udgangspunktet for dette Forsknings- og Ud-
viklingsprojekt (FoU projekt) er at betragte 
byens offentlige rum som en ressource med stort 
iboende potentiale. Spørgsmålet er, hvordan 
skolers nærmiljø kan anvendes, således at disse 
med fordel kan supplere og optimere undervis-
ningen?

Et samarbejde mellem Københavns Univer-
sitet og UCC-Læreruddannelsen Zahle, gav 
mulighed for at kombinere observationer og 
analyser af forskellige udeundervisningsforløb. 
Der blev lagt fokus på pædagogiske aktiviteter 
og udført landskabs- og oplevelsesanalyse af de 
forskellige områder, der blev benyttet. Ved at 
sammenligne resultater fra to parallelt kørende 
forsøg, har projektet sigtet mod at skabe en 
helhedsvurdering af emnet og formulere et sæt 
anbefalinger for læringsmiljø i nærmiljøet. 
Hver af de to delforsøg har sit fokus, men har 
dog observationsstudie og landskabsanalyser 
som fælles fundament. Mens UCC- Lærerud-
dannelsen Zahle var ansvarlig for udførslen af 
Delforsøg II, har Skov & Landskab forestået 
Delforsøg I, kortlægning og landskabsanalyse af 
Delforsøg II og endelig koordinering og sam-
menfatning i nærværende arbejdsrapport.. 

Rapporten er en redegørelse for projektet og 
indledes med en introduktion til forskningsfeltet 
omkring udeundervisning samt refererencer til 
både gældende litteratur og forskningsresultater.
Da projektet er delt op i to delforsøg, skal del-
forsøg I og II i denne rapport også kunne læses 
som separate dele, hvorfor visse gentagelser og 
krydsreferencer kan forventes.

De i alt 36 observationer af udeundervisnings-
forløb foregik på 10 forskellige lokaliteter i 
København fra sommeren 2008 til sommeren 
2009. Udeundervisning foregik i gåafstand fra 
skolerne for en klasse på folkeskolens mellem-
trin og i følgeskab med blot én lærer.

Projektet er afsluttet med en temadag for lærere, 
grønne forvaltere og andre interesserede, afholdt 
på KU LIFE den 14. juni 2010. I denne anled-
ning er et hæfte med de i projektet udviklede 
anbefalinger blevet udgivet. Hæftet er sendt ud 
til samtlige videnstjenesteabonnenter, skolefor-
valtninger og skoler i kontakt med UCC-Lærer-
uddannelsen Zahle. 
 
Projektet er medfinansieret af Friluftsrådet, 
støttet med tips- og lottomidler til friluftslivet.
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1	 INTRODUKTION

Udgangspunktet for dette FoU projekt er at 
betragte byens grønne områder som en res-
source med et latent potentiale. Spørgsmålet er, 
hvordan de grønne områder kan anvendes ved 
skoler, således disse med fordel kan supplere og 
optimere skolers undervisning.

FoU projektet tager sit udgangspunkt i forsk-
ningsresultater, der viser, at adgang og nærhed 
til natur og grønne områder er centrale faktorer 
for anvendelsen (Hansen & Sick Nielsen, 2005; 
Grahn & Stigsdotter, 2003). Det afgørende for 
dette er form og indhold; det grønne områdets 
kvalitet (Grahn & Stigsdotter, 2003; Berggren-
Bärring & Grahn, 1995). Udover de rent sund-
hedsmæssige gevinster såsom at nedbringe og 
mindske stress (Hansen & Sick Nielsen, 2005; 
Grahn & Stigsdotter, 2003), øget fysisk aktivitet 
(Mygind, 2005), færre infektioner (Söderström 
et al, 2004) findes der yderligere fordele. At 
bedrive udeskole/udeundervisning med sigte på 
anderledes læringsmiljøer og læringsstile indvir-
ker positivt på elevernes koncentration (Grahn 
et al, 2000) og både læreres og elevers trivsel 
(Mygind, 2005; Stigsdotter, 2004), ligesom 
konflikter elever imellem samt mellem elever 
og lærere bliver mindre og forandres (Mygind, 
2005; Mårtensson, 2004). 

Byernes grønne områder er under konstant trus-
sel for exploatering. Motiveringen til fortætnin-
gen er ofte, at de grønne områder ikke bruges af 
borgerne – herunder skoler og lærere. Samtidigt 
er de grønne områder i byerne blevet det moder-
ne urbane menneskes nærmeste og vigtigste om-
råde for friluftsliv og rekreation (Sorte, 2005). 
Der findes altså rige muligheder for anvendelse 
af grønne områder ved skoler i undervisningen, 
når både elever og lærere udnytterden urbane og 
planlagte natur. 

Flere forskningsresultater viser, at personer med 
adgang til gode og grønne områder i hverdagen 

(skolen, arbejdspladsen, bolig etc.) anvender de 
offentlige naturområder signifikant mere, end 
hvis man ikke har adgang (Stigsdotter, 2004; 
Stigsdotter & Grahn, 2004; Jensen, 1997). Dette 
er særligt interessant, eftersom der findes en 
betydelig risiko for, at nutidens børn bliver den 
første generation, som ikke får et personligt og 
naturligt forhold til naturen (Louv, 2005). 
Udeundervisning, som et anderledes læringsrum 
og læringsmiljø har vist sig som et godt og vig-
tigt alternativ til den sædvanlige indeundervis-
ning gennem øget motivation, trivsel etc. (My-
gind, 2005). Andre udviklingsarbejder påpeger, 
at tid og økonomi samt manglende indsigt og 
viden kan være hæmmende faktorer i forhold til 
at bedrive udeundervisning (Bruun & Regnars-
son, 2004).  

Fokus i projektet har været på fysiske karakteri-
stikker, anvendelse samt læringsmæssige poten-
tialer i de grønne områder ved skoler. 
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Baggrund
De seneste 10 år er fænomenerne ude skole og 
naturklasse kom met på dagsordenen i Danmark, 
idet et stigende antal danske lærere og skoler 
har ind ført en ugentlig naturdag/turdag. Troen 
på, at naturen kan og bør spille en rolle i 
børn og unges opvækst, er synlig i Danmark, 
bl.a. gennem årtiers brug af naturskoler, 
skovbørnehaver, naturvejlederordningen og 
naturcentre samt i overordnede paragraffer 
og love for dagtilbud og skole. Det nyeste 
skud på stammen er disse udeskole- og natur-
klasseaktiviteter i grundskolen. Her beto-
ner man, at naturen og nærmiljøet kan og 
bør spille en rolle i børns læring, skoleliv 
og formelle uddannelse. Alt i alt har det 
betydet, at der er en stigende fokus på na-
turklasse- og udeskoleaktiviteter som en del af 
undervisningen i grundskolen. 

Hvad er udeskole?
Udeskole begrebet stammer fra Norge og beteg-
ner pædagogiske arbejdsformer, hvor lærere 
og elever regelmæssigt flytter undervisningen 
ud i naturen og de nære omgivelser (Jor-
det, 1998). Begrebet naturklasse er af dansk 
oprindelse og er en variant af udeskole, der 
hovedsageligt foregår i natur og grønne områder 
(Mygind, 2005). Udeskole og naturklasse 
kan overordnet ses som en udvidelse og 
ændring af skolens pæda gogiske rum (og 
undervisning). I Sveri ge bruges termen 
utomhuspedagogik. Dahlgren & Szczepanski 
(1997) intro ducerer og diskuterer som nogle 
af de første begrebet udendørspædagogik 
i Skandinavien: Udendørspædagogik er et 
tematisk og fagoverskridende forsknings- og 
uddannelsesområde (Dahlgren & Szczepanski 
1997), og et supplement til den traditionelle 
almene pædagogik, der bl.a. betoner, at oplevel-
ser i de miljøer, som omgiver os, kan og 
skal udgøre en base for læring (Dahl gren & 
Szczepanski 1997).

Der har gennem en årrække været en stigende 
opmærksomhed på samspil let mellem 
pædagogik og (ude)rum. Forskere og teoretikere 
har i nogle år talt om en ”rumlig” vending, 
som afløser for en „sproglig” vending inden 
for human- og samfundsvidenskaberne, dvs. et 
stigende fokus på omgivelsernes frem for på 
spro gets betydning for læring, erkendelse, viden 
m.m. (Larsen 2005). Denne vending er dog først 
kommet sent inden for pædago gisk videnskab, 
forskning, teori og praksis. Ikke desto mindre er 
der inden for pædagogisk forskning og praksis 
et øget fokus på omgivelsernes betydning. 
Eks tramural læring, udendørspædagogik, 
stedbaseret læring, udeskole og naturklasse er 
nogle af eksemplerne på denne øgede interesse. 
Udeskole bygger ifølge Jordet (2002) på en 
elevcentreret pæ dagogik, der lægger vægt på 
alsidighed, udvikling, skabende udfoldelse 
samt på problem- og oplevelsesbaseret læring. 
Udeskole betyder, at undervisningen ude og 
inde integreres, og formålet er bl.a., at eleverne 
kan afprøve den teori og de færdigheder, som 
de lærer indendørs, udenfor. Og det gælder 
alle skolens fag, ikke kun bio logi eller natur 
og teknik. Fagene ses inddraget enkeltvis eller 
tvær fagligt, og giver blandt andet lærerne 
mulighed for at differentiere undervisningen og 
inddrage flere læ ringsformer, så undervisningen 
når flere af eleverne. 

Hvorfor politik, planlægning og forvaltning 
for udeskole?
Udeskole fænomenet kan karakteriseres som 
en række pædagogiske udviklingsprojekter 
igangsat og omsat til praksis på decentralt 
plan – ofte af den enkelte lærer eller skole. 
Udeskole er ikke igangsat af centrale 
ministerielle initiativer, og udeskole kan 
derfor se meget forskellige ud fra skole til 
skole og fra lærer til lærer. Mange faktorer er 
med til at skabe rammerne for udeskole: tid, 
økonomi, regler m.m. Gennem de seneste år har 
udeundervisning fået mere og mere fokus fra 

UDESKOLE	SOM	BEGREB
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politisk, admi nistrativ og politisk side. Således 
har planlæggere og forvaltere af natur og grønne 
områder i lig hed med folkeskolelærere også 
fået øje på natur og grønne områders potentiale 
som undervisnings- og læringsmiljø. Den 
øgede fokus på og bevidsthed om na turen og 
grønne områders betydning har bl.a. resulteret 
i Odense Deklarationen, hvori forvaltere, 
friluftsorganisationer og forskere fra Norden 
har opstillet en række erklæringer om grønne 
områder i byerne: „Skoler bør opmuntres til, og 
støttes i at skabe mulighed for udeundervisning“ 
samt „institutioner for såvel børn som ældre 
bør inddrage byens grønne områ der, herunder 
fokusere på friluftsliv og na turaktiviteter i deres 
hverdag, hvilket også omfatter oplevelser både 
i nærmiljøet, i skove og i større naturområder“ 
(Odense Deklarationen, 2005). Det betyder bl.a., 
at der er en større samfunds mæssig interesse 
i udeundervisning og -læring hos offentlige, 
halvoffentlige, pri vate og NGO-organisationer.
På trods af at udeskolefænomenet overvejende 
kan be skrives som en bottom-up proces, dvs. 
igangsat på enkelte skoler af lærere, så er der 
en række interessenter, som har haft afgørende 
indflydelse på udviklingen og udbredelsen af 
udeskole. Helt centralt i denne top-down (eller 
sideværts) proces står Skoven i Skolen bl.a. via 
formid ling, nyhedsbreve, kurser og oprettelsen 
af hjemmesiderne www.skoven-i-skolen.dk 
og www.udeskole.dk. Flere kommuner, bl.a. 
Esbjerg, Lemvig og København, har fremmet 
udviklingen af udeskole i deres lokalområde, 
og endelig bør natur vejlederordningen, 
friluftsvejlederud dannelsen, naturskoler og 
formidlingsinstitutioner også fremhæves som 
væsent lige faktorer i udviklingen af udeskole og 
naturklasser. 

Planlægning og forvaltning som 
pædagogik
Friluftsliv- og naturforvaltning kan i et 
pædagogisk lys opfattes som sam fundets, 
planlæggerens og forvalterens iscenesættel-
se af naturoplevelser, læring, livs kvalitet mm. 
Forvaltningen fokuse rer således på, hvordan 
rum ikke ba re omgiver mennesker, men også på-
virker mennesker og deres handlin ger. Populært 
sagt drejer pædagogik sig om, ’når nogen vil 
noget med no gen’, og pædagogik beskæftiger 
sig med spørgsmålet om, ’hvad er det gode 
liv?’. Man kan i høj grad sige, at planlæggere 
og forvaltere ’vil no get med nogen’, og at de 
beskæftiger sig med ’det gode liv’. Der findes 
således en implicit sammenhæng mellem en 
aktiv forvaltning af natur og grønne områder og 
pædagogisk tænkning. 

Fokus på brugerne
Inden for den offentlige forvaltning har 
der de seneste år været en øget tendens til 
at fokusere på brugerne af natur og grønne 
områder. Børn og un ge er af særlig interesse i 
denne sammenhæng, fordi de er de kommende 
brugere af de grønne områder. Samtidig er 
udeskoleelever en vigtig målgruppe i og med, at 
de bruger de grønne områder i stor stil – meget 
mere i både frekvens og varighed end øvrige 
grupper. Endelig benytter skoler, lærere og 
elever de grønne områder i såkaldte off-hours 
– dvs. tidspunkter, hvor andres brug af disse 
områder er mindre intens.

Den grønne ressource og samarbejde på 
tværs
Grønne områder, og særligt byens grønne 
områder, er generelt ikke be skyttet eller på 
anden måde særligt fremhævet inden for den 
offentlige forvaltning. Værdierne ved grønne 
områder er dog mangfoldige, og der er behov 
for at legitimere områderne for at sikre såvel 
beskyt telsen som udviklingen. En operati onel 
tilgang til forvaltningsopgaven er ofte ikke 
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tilstrækkelig til at sikre områdernes udvikling, 
og der er derfor gode grunde til aktivt at 
opsøge nye alliancer i relation til den grønne 
forvaltningsopgave. Samarbejde mellem f.eks. 
skoler og den grønne forvaltning er en sådan 
mulighed. 
Der findes flere eksempler på, at lo kale 
forvaltere har stillet deres facili teter til 
rådighed for de lokale sko ler, men der ligger 
et stort potentiale i samarbejde mellem 
hhv. skoler/lærere og grøn ne planlæggere/
forvaltere. Tværfaglige alliancer mellem 
uddan nelsessektoren og den grønne for-
valtning er nødvendige, da byens parker og 
grønne områder, skove og strande udgør et 
unikt potentiale for den lokale undervisning. 
Og ofte er det enkle forhold, der skal tilstræ-
bes for at gøre områderne attraktive i en 
undervisningsmæssig situation.

Forsknings- og udviklingsnetværk i 
udeskole
Med baggrund i eksisterende forsk ning (dette 
projekt inklusiv) og udvikling vedrørende 
fæno menet udeskole, er et koordinerende og 
samarbejdende Forsknings- og Udviklings-
netværk etableret. Dette er et formelt sam-
arbejde mellem Institut for Idræt, Skov & 
Landskab samt UCC-Læreruddannelsen Zahle 
for perioden 2006-2010.

Netværkets aktiviteter 
Netværket er et forum for tværfaglig forskning 
og udvikling, samt ud veksling i relation 
til udeskoleunder visning. Netværket skal 
danne et supplement til eksisterende udesko-
lenetværk, bl.a. UdeskoleNet, www.udeskole.
dk og www.skoven-i-sko len.dk. Netværkets 
formål er at ska be et forskningsmiljø, hvor 
forskere, lærere, pædagoger, forskerstuderen-
de (ph.d.’er) og specialestuderende, i løbende 
dialog med en styregruppe, undersøger og 
belyser en række pro blemstillinger med relation 
til ude skolekonceptet. Netværket skal således 

virke som faglig sparring for de involverede 
projekter. FoU indenfor Netværket vil have en 
tværvidenskabelig til gang, med fokus på en 
øget forståel se af læring i udemiljøer, effekter 
på sundhed, sociale kompetencer, samt børns 
naturforståelse og aktivitetsni veau, herunder 
betydning for fysiske og mentale kompetencer. 

Forskningsprojekter
Netværkets aktiviteter er bl.a. et 3-årigt ph.d.-
projekt med titlen »Ude skole i Danmark – 
realiteter, mulig heder og udfordringer« (budget 
1,5 mio. kroner bevilget af Københavns 
Universitet). Det overordnede mål med projektet 
er at udvikle og præ sentere ny viden om 
udeskole- og naturklassefænomenet i Danmark 
samt brugen af natur og grønne områder i en 
undervisningsmæssig sammenhæng. Projektets 
primære formål er at beskrive og forstå den 
pædagogiske praksis i relation til udeskole- og 
naturklasseundervis ning, samt at beskrive og 
forstå bru gen af og ønskerne til uderummet i 
rela tion til udeskole- og naturklasseun dervisning 
i Danmark. 

I foråret 2007 gennemførte Skov & Landskab 
en elektronisk spørgeske maundersøgelse blandt 
samtlige lan dets folkeskoler, privatskoler og 
frie skoler. Resultater fra den ne undersøgelse 
viser, at fænomener ne udeskole og naturklasse 
de sene ste 10 år er kommet på dagsordenen i 
Danmark og spiller en stadig stigende rolle i den 
danske skolehverdag.

NETVÆRK FORSKNING
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 290 skoler praktiserer udeskole
Der er mindst 290 skoler (se figur), hvor der 
findes lærere, der praktise rer udeskole- og/
eller naturklasse undervisning på ét eller 
flere klasse trin (14 % af alle skoler). Et 
stigende antal danske skolelærere og skoler 
har indført en ugentlig udedag i natur- og 
kulturmiljøer om kring skolerne. Det ser ud 
til, at un dervisningsformen er opstået som en 
græsrodsbevægelse og ikke som et resultat 
af centrale initiativer, idet kendskabet til 
udeskole primært er blevet spredt lokalt af 
lærere, skoler og naturvejledere – og ikke via 
cen trale initiativer. Det ser samtidig ud til, at 
udeskole vil vokse yderligere de kommende år 
i det danske skolesystem. I tillæg er der nemlig 
ca. 15 % af responden terne (101 skoler), der 
påtænker at igangsætte udeskole og/eller natur-
klasseaktiviteter inden for 1-3 år. Undersøgelsen 
viser desuden, at udeskole og naturklasse er 
velkendte fæ nomener blandt danske skoleledere, 
og at dette bekendtskab primært stammer fra 
lærere, presse, fagblade og www.skoven-i-
skolen.dk, samt at skoleledernes kendskab til 
begreber ne udeskole og naturklasse især er 
blevet udbredt omkring år 2000 og herefter.

Begrænsninger for udeskole
Skolelederne anser især lønudgifter til en evt. 
ekstra lærer og transportudgifter som begræn-

UDBREDELSE

Udbredelse af udeskole i Danmark.  
Peter Bentsen og Hans Skov-Petersen 2007

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vejret
Mangel på elevinteresse

Regler
Sikkerhed

Manglende forældre opbakning
Uvilje fra forvaltere/ejere

Ekstra forberedelsestid
Elev-lærer-ratio

Mangel på »gode« grønne uderum
Mangel på lærerinteresse

Transporttid
Mangel på kvalificeret personale

Afstand til »gode« grønne uderum
Stoftrængsel

Ufleksibelt skoleskema
Mangel på kendskab til udeskole

Udgifter til opkvalificering af personale
Transportudgifter

Lønudgifter til ekstra lærer

Meget begrænsende Noget begrænsende Lidt begrænsende Ikke begrænsende Ved ikke

sende for udesko le- og naturklasseaktiviteter (se 
nedenstående figur). Det ser derfor ud til at, at 
forvaltere af grønne områder sandsynligvis kan 
spille en væsentlig rolle i forhold til udeskoler, 
– dels ved at gå i dialog med skoler og lærere 
om deres be hov, dels ved at hjælpe med at skabe 
muligheder for at praktisere udeskole tæt på 
skolerne for at minimere transportomkostninger 
og behovet for at være to lærere. Der er dog 
behov for øget viden på dette område.

Fordelingen af svar 
på, hvilke faktorer 
der er begrænsende 
for udeskole- og/eller 
naturklasseundervis-
ning (2007).
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Projektets primære interessenter og målgruppe 
forventes at være: lærere, pædagoger, forvaltere 
af udendørsarealer, landskabsarkitekter, plan-
læggere og forskere med interesse for læring 
og planlægning / forvaltning af grønne områder 
ved skoler.  

Definitioner
Udeskole er skoleformer, hvor lærere og elever 
regelmæssigt flytter undervisningen ud i naturen 
og de nære omgivelserne (Jordet, 1998). 

Udeundervisning er systematisk, obligatorisk 
og har et fagligt indhold i vekselvirkning med 
undervisningen på skolen og i klasseværelset.
(Mygind 2005; www-skoven-i-skolen.dk) 
Nærværende projekt tager udgangspunkt i denne 
undervisningsform.

Grønne områder omhandler alt som er markeret 
med grønt på byplanen, kan være formgivet, 
spontant opstået eller være af mere naturlig 
karakter; dvs. både parker, naturlignende be-
plantninger, boldbaner etc. 

Kvalitet angår i dette projekt de grønne om-
råders udformning, indhold, oplevelsen af dem 
og deres evne til at bringe undervisningen (lær-
ere og elever) ud i det urbane nærmiljø. 

Undervisning betyder pædagogiske og didak-
tiske refleksioner og redskaber, der omhandler 
relationer omkring, i og gennem undervisningen 
og i forhold til omgivelser/samfund gående på 
at planlægge, gennemføre og evaluere konkrete 
forløb og specifikke moduler med henblik på 
læring indenfor faglige områder. Der skelnes 
mellem undervisningsmål og læringsmål.

Rumlige oplevelsesværdier kan karakteriseres 
som værdier, der har betydning for brugen af et 
område. Disse beskrives under projektdesign og 
metoder for del 1.

Formålene for dette FoU projekt er: 
At dokumentere, anvise og fremme nye poten-
tialer for anvendelse af byens grønne områder 

At udvide det pædagogiske læringsrum og øge 
dets muligheder gennem udeundervisning i de 
grønne områder 

At anvise veje til læreres undervisning af elever 
på mellemtrinnet i forhold til de grønne områder 

At beskrive og forstå betydningen af uderum-
mets fysiske struktur og dets oplevelsesmæssige 
kvaliteter, som ramme for lærernes muligheder 
for at planlægge, gennemføre og evaluere un-
dervisningen i de fag der indgår i projektet 

At beskrive og forstå, hvordan lærere og elever 
oplever og vurderer udeundervisning i forhold 
til klasseundervisning 
 
I relation til forsknings- og udviklingsprojektets 
nævnte formål ønsker vi at forfølge følgende 
spørgsmål og problemstillinger: 

Hvorledes kan de grønne områder ved skoler 
anvendes i en pædagogisk undervisningsprak-
sis? 

Hvilke konkrete betydninger har de grønne 
områders form og indhold for elevers og læreres 
trivsel, læringsmiljø og undervisningen? 

Hvilke undervisningsmæssige fordele og ulem-
per rummer brugen af grønne områder ved 
skoler for elever og lærere? 

Hvilke faktorer er afgørende for om udeunder-
visning kan praktiseres og hvordan kan disse 
optimeres i relation til grønne områder ved 
skoler? 

2	 FORMÅL	OG	DEFINITIONER
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3	OPBYGNING	AF	STUDIET

Samlede konklusioner og anbefalinger

Fælles grundlag:
Registrering af fysiske forhold, teoribaggrund 
samt dialog før og under forløbet.

Delforsøg I:

Hovedansvarlig: Skov & Landskab

Case-skole: Bellahøj skole, København
 
Metoder:
- Landskabsanalyser inklusiv oplevelsesværdier
- Observationsstudie (Flue på væggen)
- Interviews med lærere

Studiet består af to uafhængigt af hinanden kørende delforsøg. Resultater fra disse er 
blevet sammenstillet og derved er konklusioner og anbefalinger blevet udarbejdet. 

Delforsøg I:

Hovedansvarlig: UCC-læreruddannelsen Zahle

Case-skole: Gerbrandskolen, København
 
Metoder:
- Observationsstudie
- Samtale/supervision
- Spørgeskema (Lærere og elever)
- Interviews (Lærere og elever)
- Landskabsanalyse
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4	DELFORSØG	I
PROJEKTDESIGN	OG	METODER

Delforsøg I – lærere med erfaring
2 cases blev udvalgt på baggrund af følgende 
kriterier:
• Undervisning: Der foretages regelbunden (ob-

ligatorisk undervisning én gang pr. uge) ude-
undervisning på mellemtrinnet. Udover andre 
tur en dag om måned har klasserne besøgt det 
samme sted i tidsrummet januar-juni 2008.

• Fysisk placering: Nærhed til grønt område, 
der er indenfor kort gåafstand fra skole-
bygningen, dvs. 10 minutters gang, hvilket 
modsvarer 400-500 meters forflytning med en 
klasse. 

Metoder
Med sigt på at få identificeret normative træk i 
brugen af uderum for undervisning blev 2 tekni-
ker anvendte og så stilt op imod hinanden for at 
undersøge mulige sammenhænge.

1. Landskabsanalyse
Det fysiske landskab blev analyseret for at 
identificere de rumdannende elementer og deres 
kvaliteter. Derfor blev der brugt en inddeling af  
gulvet (underlag, græs, vand etc.),
loftet (himmel, trækroner etc.) og vægge (hegn, 
hække, etc.).
Ved at registrere denne analyse på kort var der 
endvidere grundlag for andre gengivelser, især i 
relation til elever og lærers adfærd.

2. Observationsstudier af lærere og elever
Behaviour Mapping, dvs. regelmæssigt nedteg-
nede iagttagelser på kort, hvor miljøet analy-
seres ud fra, hvor og hvordan lærere og elever 
agerer i løbet af undervisningstiden på udvalgte 
tidspunkter (Cosco, 2006). Observationerne 
foregik regelmæssigt med 5 minutters mellem-
rum under forløbet.

De oplevede rum
Ved at sammenligne resultater fra landskabsana-
lysen og observationsstudiet kunne der fortages 

en samlet analyse baseret på Inge Mette Kirke-
bys analysemetode (Kirkeby, 2001). Kirkeby-
metoden bygger på en forståelse af rumlighed 
som den er oplevet af aktørerne i rummet. Mens 
metoden blev udviklet til brug i sammenhæng 
med skole-arkitektur har Berit Ipsen Hansen 
videre udviklet teknikken til brug i udearealer. 
Med afsæt i sidstnævnte, har der været mulig-
hed for at skabe en typologi med tre oplevede 
rum bestående af såkaldte hjerterum, aktivitets-
rum og aflastningsrum. De tre er ikke eksklusive 
over for hinanden og findes tit ’iboende’ hinan-
den. 

Hjerterum er det rum, hvor læreren typisk pla-
cerer sig selv under et forløb, eller i dele af  et 
forløb. Det er en slags ’’hjemsted’’ eller ’’helle’’,  
hvor eleverne samler deres ting og kan søge 
sammen. Hjerterum bliver som det første besat 
når klassen kommer til det område, hvor under-
visning forgår.

Aktivitetsrum er en arena for læringsaktiviteter, 
det er her læreren sender eleverne på ’’arbejde’’ 
med en opgave der skal løses, men kan også 
være hjemsted for elevernes egen læring og 
opstå spontant.   

Aflastnings rum er stedet hvor eleverne kan 
komme væk fra resten af klassen og uden for 
den lærings-struktur læren har sat på dagsorde-
nen. 

De oplevede rum manifesterer sig kun ved brug. 
Dette skal forstås på den måde at rummene 
hjerterum, aflastningsrum og aktivitetsrum først 
opstår når de bliver brugt og observeres.

Observation af undervisningsforløb blev meget 
givtigt, da gentagne observationer af  undervis-
ning på samme sted, gav mulighed for at iden-
tificere normativ adfærd for den pågældende 
klasse og lærer. Fluen på væggen-teknikken 
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blevet dyrket så konsekvent som muligt med 
minimal kontakt til elever og lærer under ob-
servationerne, dog uden at mere sofistikerede 
teknikker blev taget i brug udover den regel at at 
observatøren holdt afstand fra klassen, hvor det 
kunne lade sig gøre.
Kortlægning og analyse af landskabet foregik 
primært igennem tegning og analyse af disse. 
Tegninger til behaviour mapping krævede et 
grundkort hvorpå gennemsigtigt papir blev 
anvendt til at registrere klassens bevægelse på 
kortet. Adfærden blev noteret ved siden af og 
kunne sammenlignes med et antal fotografier,  
som dækkede hele klassens typiske adfærd hvert 
5. minut. Denne registrering gav anledning til 
lokalisering af både aktivitetsrum, hjerterum og 
aflastningsrum.

PROJEKTDESIGN	OG	METODER
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DE	OTTE	OPLEVELSESVÆRDIER			 	

Otte oplevelsesværdier
I dette projekt bruger vi otte oplevelsesværdier 
til klassificering. Disse værdier blev oprindeligt 
udviklet i løbet af 1990’erne på Sveriges Lant-
bruksuniversitet, SLU af Professor Patrik Grahn 
og Ann-Margreth Bärring-Berggren (Berggren-
Bärring & Grahn 1995)  Klassificeringen 
kaldtes for ‘De otte Parkkarakterer’. I løbet af 
de 17 år hvor De otte Parkkarakter har indgået 
i forskningen, er de løbende blevet udviklet, 
forandret og nuanceret. Senest i 2007 og 2008 i 
et nyt forskningsprojekt mellem SLU og Køben-
havns Universitet, Skov & Landskab.

De otte Parkkarakterer er baseret på hvilken 
betydning strukturen i naturen har for brugerens 
præferencer og oplevelser, og er fremkommet 
gennem studier af hvordan de grønne områder 
bliver brugt (Berggren-Bärring & Grahn 1995). 
Under udviklingen af De otte Parkkarakterer 
indgik totalt 2.536 individer, som har svaret på 
spørgeskemaer, deltaget i en fotoundersøgelse, 
deltaget i dybdeinterviews, skrevet dagbøger i et 
år, samt fotograferet og tegnet billeder. 

Forskningsresultaterne viser tydeligt, at der 
findes et ønske blandt byboer om et stort antal 
oplevelser og rumlige kvaliteter i byens grønne 
områder. De grønne byområder som indeholder 
mange af de otte karakterer, er generelt højere 
skattet og mere besøgte end grønne områder 
med bare én eller få af karaktererne. Man kan 
tale om forskellige behovstyper og typer af 
karakterer som intimt er sammenkoblet med hi-
nanden for at give en speciel rekreationsoplev-
else. 
Hvor parkkaraktererne er udviklet som et 
produkt af en række forskningsprojekter, der har 
forsøgt at beskrive brugernes præferencer, er 
målet med oplevelsesværdierne omvendt. Nem-
lig at beskrive brugernes præferencer i eksister-
ende grønne områder med inspiration i de otte 
parkkarakterer. Dermed opstår det nye begreb 

’De otte oplevelsesværdier’, der tager udgang-
spunkt i de otte parkkarakterer, men som opera-
tionaliseres i forhold til at kunne analysere et 
områdes oplevelser uafhængigt af det specifikke 
sted, dets funktioner og udformning. (Randrup 
et al., 2008)

Via analysen af oplevelsesværdierne er der 
beregnet et oplevelsesværdi-indeks for hvert 
område.
Disse værdier er blevet udarbejdet i kontekst 
af arbejdspladser og i skolen hvor grønne
omgivelser er vigtige for vores sundhed og vel-
befindende.
Jo mere vegetation, jo bedre sundhedstilstand.
Her er tilgængeligheden, også i form af
udsigter, vigtig. Har man udsigt til et behageligt
miljø, mindskes irritation, mens koncentration
og trivsel øges. Det er ikke nok bare at plante en
masse grønt omkring boliger, skoler og arbejds-
pladser.
Der skal være kvalitet og oplevelsesmæssig
værdi i landskabsarkitekturen, som modsvarer
brugernes præferencer. Mennesker i byer har et
stort behov for forskellige rumlige oplevelses-
værdier i de grønne områder.
I en del af de rumlige analyser i dette projekt, 
tager vi udgangspunkt i otte oplevelsesvær-
dier, udviklet via gentagen forskning i Sverige 
og Danmark. Oplevelsesværdierne har deres 
berettigelse i relation til udeskole, fordi netop 
sundhedsaspektet af den udendørs undervisning 
virker mere tydeligt for både undervisere og 
skoleforvaltninger i disse tider. 
Forskningen indenfor natur og sundhed har 
fokuseret på, at der kan identificeres otte rum-
lige oplevelsesværdier: artsrigt, fredfyldt, åbent, 
socialt, rumdannende, tryghedsskabende, kultu-
relt og naturpræget. (Se næste side igen)
Hvis et grønt område indeholder flere af disse 
oplevelsesværdier, er det oftest mere populært, 
mere værdsat og besøgt end et grønt område, 
som kun har en eller få af oplevelsesværdierne. 
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Det betyder dog ikke, at det bør være et plan-
lægningsmæssigt mål at indarbejde alle otte 
karakterer i alle grønne områder. Ny forskning 
viser derimod, at tilstedeværelsen af visse af 
værdierne i kombination har stor indflydelse på 
bybefolkningens sundhed. 
Disse tre oplevelsesværdier er:
Trygt: Et aflukket, sikkert og tilbagetrukket sted, 
hvor man kan lege, slappe af
og være sig selv.
Vildt: Et rum, der giver oplevelsen af stærk
livskraft og oplevelsen af at være naturligt og
urørt af mennesker.
Artsrigt: Et område, der giver indtryk af en stor
artsrigdom (og frodighed) af både dyr og plan-
ter.

I observationsstudierne er det blevet registreret 
hvorvidt visse værdier relaterer sig til anvendel-
sen af de grønne områder.

DE	OTTE	OPLEVELSESVÆRDIER			 	



17

Fredfyldt
Et stille og roligt rum, der tilbyder oplevelsen af tilbagetrukkethed, tryghed, at være i et 
med naturen og være uforstyrret.
Nøgleord: Visuel og auditiv fred, ingen forstyrrende mennesker, ingen skrald.

Rumligt
Et rum der tilbyder oplevelsen af at træde ind i en anden verden, som er rumlig, fri og 
giver oplevelsen af en helhed. 
Nøgleord: Sammenhæng, få eller ingen veje og stier.

Vildt
Oplevelsen af et vildt, frit voksende, uberørt rum med dynamik og en indre livskraft
Nøgleord: Få andre besøgende, ingen urbane skilte eller lyde, naturens præmisser, 
vildt.

Artsrigt: 
Et rum der tilbyder oplevelsen af liv i form af stor variation af både planter og dyr 
(Flora og fauna) 
Nøgleord: Naturlige plante- og dyrepopulationer, mange dyr, både pattedyr, fugle, 
insekter, mange forskellige planter (Større rum).

Trygt:
Oplevelsen af at være omgærdet og tryg, hvor man tør lade børn lege frit og man selv 
kan slappe af og bare være sig selv.  
Nøgleord: Robust, mange buske og træer, trygt, både børn og voksnes terrtorium, 
borde og bænke, legeredskaber, steder med kæledyr (mindre rum).

Kultur/historisk: 
Et rum der tilbyder oplevelsen af fascination fra en forgangen tid.
Nøgleord: Kulturhistoriske levn, inen behov for andre mennesker, underholdning eller 
aktiviteter.

Åbent:
Oplevelsen af et stort, åbent og robust rum med vidtstrakte udsigter, som tilbyder mu-
ligheder for mange forskellige typer aktiviteter.
Nøgleord: Tydeligt afgrænset, udsigter, stort, anvendelig for aktiviteter , der kræver 
meget plads, fodbold.

Folkeligt:
Et rum der tilbyder oplevelsen af underholdning, hvor alting er muligt, forberedt og 
organiseret.
Nøgleord: Mange mennesker, service i form af toiletter, kiosker, udendørsservering, 
god belysning, forlystelser, park, koncerter, udstillinger, mange faciliteter og møbler. 

DE	OTTE	OPLEVELSESVÆRDIER:	DETALJERET	BESKRIVELSE			 	
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Skolen ligger på overgangen  mellem det tæt be-
byggede Nørrebro og Brønshøjs villakvarterer. 
Boligblokkene ‘Bellahøj husene’ med tilhørende 
grønne områder ligger umiddelbart Øst og Syd for 
skolen. Nord for skolen danner andre almene bo-
liger karreer mod den trafikerede Frederikssunds-
vej. Villakvarter vest og længere nordvest for 
skolen er fra 1920erne og 30erne havebykarakter. 
Bellahøj Skole har fortrinsvis 2 spor fra Børne-
haveklassen til niende klasse. Skolen er for nyligt 
blevet udvilket til idrætsskole, hvilket forpligter i 
forhold til aktivitetstilbud til eleverne. I 2008 har 
skolen gennemgået et større byggeprojekt med 
blandt andet fornyelse af skolegården. 
Omtrent 43 procent af de cirka 550 elever er to-
sprogede.

Lærerne har selv udpeget områder til deres ude-
undervisning. 4V tog til Kirkemosen med deres 
klasselærer, mens 3V tog til Degnemosen med  
deres Natur-og Teknik lærer. 

Mens ruten mod nord til Kirkemosen indebærer en gå-tur på 900 me-
ter, er turen til Degnemosen 440 meter lang.  Ruterne er af meget for-
skellig karakter. Ruten til Kirkemosen kunne afvige fra den optegnede, 
der dog er den primære og foretrukne tur, klassen gik.

CASE:	BELLAHØJ	SKOLE,	KØBENHAVN

En cirkel repræsenterer en radius på 500 m fra skolen

Gerbrandskolen

Bellahøj skole

Bellahøj skole

Kirkemosen

Degnemosen

Bellahøj 
Skole

0 m

500 m

500 m

Cirklen repræsenterer en radius på 500 m fra skolen
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0 m

500 m

500 m

Turen på 900 m til Kirkemosen tog gennemsnitligt 17 minutter for 
klasssen at tilbagelægge. I løbet af de fem observationer blev der 
brugt to hovedvarianter af ruter, og det var til dels eleverne der var 
med til at bestemme hvilken vej klassen skulle gå. De markerede rum 
på kortet afbilleder derfor samtlige rum, klassen kan have bevæget 
sig igennem i løbet af undervisningsforløbet. Udfordringer på ruten 
er nævnt af læreren som krydsning af Frederiksundsvej (2) og besvær 
med at holde elevene på fortovet på villavejene (3). Sidste del af ruten 
var igennem et veldefineret rum med høje hække på begge sider i et 
kolonihaveområde (4) med direkte adgang til Kirkemosen (5). 

4V:	KIRKEMOSEN	 	 RUTEBESKRIVELSE	OG	RUMOPDELING

Kirkemosen

Bellahøj Skole

5

4

1

3

2

3

12

4

Rumopdeling på selve kirkemosen samt beskrivelse af ruten. Opdelingerne er foretaget med hensyn til 
senere at kunne analysere på de oplevelsesværdier, området måtte have at tilbyde.
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Fysiske rum:
Der er direkte adgang til vandet fra en lang 
bræmme bestående af græsplæne langs med 
hele sydsiden af søen (1). Langs denne løber 
også en grussti med et ret lige forløb imellem 
søens østlige og vestlige del. Der er bænke langs 
stien på hele denne strækning. På bredden af 
søen er der en del bevoksning i form af krat og 
træer (2 og 3), oftest sat i grupper, men enkelte 
steder optræder de fritstående(4). 

KIRKEMOSEN;	FYSISKE	OG	ANVENDTE	RUM

100m

0 m                                
100 m

Gulv-loft-væg:
Græsplænen, grusstien og vandspejlet på søen 
fungerer som gulv. Loft udgøres tydeligt af 
træernes kroner, der mage steder breder sig ud 
over både sø, plæne og sti, hvorved der bliver 
defineret nogle meget klare rum både langs 
med bredden og på plænerne. Beplantningen er 
mange steder så tæt, at der ofte er en meget klar 
fornemmelser af at rummene har vægge til flere 
sider, dette ses især langs søbredden.

Røde prikker på kortet viser nogenlunde fordelingen af elever under 
et besøg. Der hvor prikkerne er tættest, har eleverne været flest og 
opholdt sig længst.

42 31

Trægrupper (Loft)

Trægrupper (Loft)

Trægrupper (Loft)

Haveforening

Haveforening

Kirkemosen
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Oplevede rum:
Ved ankomst til Kirkemosen opstår et me-
get tydeligt og velbenyttet hjerterum bestå-
ende af  græsplænen imellem søbredden og 
kolonihaverne(1). Hjerterummet er gennem-
skåret af  en grussti, der omkranser søen (5). 
Denne sti, samt søens bred er udgangspunkt for 
aktivitetsrummet (7 og 8), som breder sig Øst 
på og i høj grad er knyttet til bænke på den ene 
side af stien og søbredden på den anden side. 
Her oplever klassen en vekselvirkning imel-

Aktivitetsrum er markeret med orange
Hjerterum er markeret med rød
Aflastningsrum er markeret med blå

Haveforening

Haveforening

Kirkemosen

lem at kunne bruge bænkene som arbejdsbord, 
samtidig med at søbredden og bevoksningen 
tilbyder nye elementer, der skal undersøges. 
Aktivitetsrummet smelter gradvist sammen med 
aflastningsrummet, der breder sig længere langs 
beredden. Et væltet piletræ, godt afskåret fra de 
øvrige område, antager også funktionen af af-
lastningsrum og er et gemmested væk fra resten 
af klassen (2 og 6).    
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KIRKEMOSEN,	OMRÅDEBESKRIVELSE:	REGISTREREDE	OPLEVELSESVÆRDIER

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Åbent 

   Spredt

   Lukket

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

Rumtyper Artsrigt Fredfyldt

FolkeligtÅbent Rumligt

Trygt Kulturhistorisk Vildt



23

100m

0 m                                
100 m

Aktivitetsrum er markeret med orange
Hjerterum er markeret med rød
Aflastningsrum er markeret med blå

Der er et interessant sammenfald af de værdier, 
der skulle være foretrukket af mange brugere; 
Karaktererne Vildt, Trygt og artsrigt, har tydelig 
sammenhæng med den måde rummet bruges på. 
Hjerterummet, der skal tilbyde en vis tryghed 
og give læreren  mulighed for at observere 
eleverne og omvendt, bærer præg af oplevelses-
værdierne Åbent og Trygt. Hele den benyttede 
søbred langs med vandet, bærer præg af kara-
ktererne Vildt, Artsrigt, Rumligt, Åbent, Trygt 
og Fredfyldt. De to første karakterer giver god 

Trægrupper (Loft)

Trægrupper (Loft)

Trægrupper (Loft)

Beplantning (Vægge)

Beplantning (Vægge)

Beplantning (Vægge)

Beplantning (Vægge)

mening i forhold til at der er noget interessant at 
beskæftige sig med i løbet af et besøg, mens de 
to sidste afspejler søgen efter rumlig variation 
og plads til fred og fordybelse.
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INTERVIEW	MED	KLASSELÆRER	I	4.V

Interviewet blev som opfølgning på forløbene 
med udeundervisning brugt til at skabe 
forståelse for lærernes styring af undervisningen 
og tolkning af elevernes respons derpå. Læreren 
er klasselærer for 4.V siden første klasse. 
Hun er godt bekendt med hvordan klassen er at 
have med på tur,da de tidligere har haft turdag 
en gang om ugen.

Læreren er opvokset og bor stadig i området, og 
hun har derved et omfattende lokalkendskab.

Valg af undervisningssted:
Hun fortæller at hun primært har valgt 
Kirkemosen på grund af stedets karakter som 
naturområde med fritvoksende vegetation og 
rørskov. Degnemosen blev fravalgt fordi hun 
synes den er for parkpræget og at den mangler 
mere ’vild’ natur. Brønshøj Park som ligger 
tæt på skolen betragter hun ligeledes som for 
kultiveret og det store legepladsområde vil 
være for stor en distraktion for eleverne i en 
undervisningssituation, siger hun.

Forhold til ruten frem og tilbage:
Læreren ser ruten som lige lang nok. Hun 
nævner at en del af eleverne har svært ved at 
færdes i trafikken, hvilket kan gøre krydsning 
af Frederikssundsvej både besværligt og farligt. 
Det har i øvrigt også været svært at holde 
eleverne på fortovet på de stille villaveje – især 
når mange af dem man passerer ofte går på 
vejen på disse strækninger.

Bemærkninger til elevernes opførsel:
Eleverne opførte sig generelt godt under turene 
med undtagelse af de overnævnte situationer på 
veje og ved krydsning af samme.
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3V:	DEGNEMOSEN		 	 BESKRIVELSE	OG	RUMOPDELING

Turen til Degnemosen blev en integreret del af undervisnings-
forløbene, der således gik igang lige ved siden af selve skolen 
(2). Turen var på omtrent 440m hver vej med gennemsnitligt tre 
ophold på vejen ud og et enkelt på vejen tilbage. Stisystemet gav 
en forholdvis direkte rute til selve Degnemosen (5). Med ophold 
tog turen gennemsnitligt 30 minutter ud og 10 minutter tilbage til 
skolen.

Degnemosen

Bellahøj Skole

5

4

1

2

3
Rumopdeling på hhv. ruterne og selve Degnemosen. Disse er foretaget med hensyn til senere at 
kunne analysere på de oplevelsesværdier, området måtte have at tilbyde. Cirklen repræsenterer 
500 m afstand fra skolen.

1

3

4
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DEGNEMOSEN;	RUMLIGHED	OG	BRUG	

Fysiske rum:
Se næste side
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teater

Trægrupper 
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Skråning 
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(Loft)

Hæk 
(Væg)

Røde prikker på kortet viser nogenlunde fordelingen af elever under 
et besøg. Der hvor prikkerne er tættest, har eleverne været flest og 
opholdt sig længst.

Bellahøj- 
husene
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Fysiske rum
Langs ruten mellem skolen og Degnemosen, 
følger stien en dalbund, der delvist er skabt af 
friluftsteaterets bagside. Større træer skaber 
skov på den første strækning, men man møder 
tidligt en stor lysning ved ankomst til de grønne 
områder ved Bellahøj-husene (1). Herfra løber 
stien for foden af træerne langs en græsklædt 
bakkeskråning (2). Stien bliver kort efter igen 
omkranset af beplantning på vej ned mod Deg-
nemosen (3), og her bliver bakkeskråningen 
gemt bag et levende hegn. Nærmere Degne-
mosen (4), bliver rummet mere åbent og svagt 
defineret indtil man møder den stor åbenhed ved 
vandkanten (10).

Gulv, loft, væg:
Asfalt og grusstier skaber gulv sammen med 
græsklædte rabatter og plæner. Græsset er vel-
egnet til brug på bakkeskråninger, men er meget 
blødt vest for stien efter (1) hvor der løber et 
mindre vandløb. Degnemosens vandspejl skaber 
et stort gulv ved rutens afslutning. Loftet bliver 
skabt af forholdsvis høje trækroner på det meste 
af strækningen, dog er stien langs Degnemosen 
karakteriseret af levenede hegn der overhænger 
stien, så græsplænen forløber uden loft ned mod 
vandet. Vægge udgøres af krat og skråninger 
og fremstår mange steder som diffuse. Degne-
mosens store vandoverflade bliver omkranset af 
store træer med kig til de bagvedliggende villaer 
som skaber en sekundær væg. Højehusene ska-
ber ligeledes sådanne vægge, der kun er synlige 
fra visse punkter i det grønne område (1), eller 
ved gennemtrængning af de levende hegn (5). 

5

4

1

2

3

DEGNEMOSEN;	RUMLIGHED	OG	BRUG
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Oplevede rum
Der opstår tre hjerterum på ruten som blev 
brugt af klassen. Det nordligste hjerterum har 
ingen bænk, men er det første sted, som kan 
rumme  klassen væk fra stien. Rummet udgøres 
af en mindre græsplæne (2). Aktivitetsrummet i 
forbindelse med dette hjerterum fremkommer til 
delvist på selve græsplænen og i krattet opad en 
stejl bakkeskråning bag friluftsteateret. Eleverne 
bevægede sig væk fra læreren og en del fandt 
vej til toppen af friluftsteaterets kanter (7). Det 
næste hjerterum opstod ved en bænk for foden 
af bakken. Her er udsigt mod den åbne græs-
plæne, som blev brugt som aflastningsrum (8). 
Det sidste hjerterum bliver til ved en bænk med 
udsigt over plænen ned mod søen. Denne an-
vendes som aktivitetsrum ned imod søbredden 
(10). Flere aflastningrum opstår sporadisk, for 
eksempel på skråningen bag det levende hegn 
og på en mindre bakke ved det første hjerterum 
(6). På hjemturen fremkom endnu et aflastnings-
rum, hvor eleverne blev bedt om at løbe krudtet 
af på en skråning ved ankomst til skolen.

10

7

8
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DEGNEMOSEN,	OMRÅDEBESKRIVELSE:	REGISTREREDE	OPLEVELSESVÆRDIER

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Åbent 

   Spredt

   Lukket

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

   Ikke til stede

   Lav

   Mellem

   Høj

Rumtyper Artsrigt Fredfyldt

FolkeligtÅbent Rumligt

Trygt Kulturhistorisk Vildt



31

0 m                                        200 m

Degnemosen

Aktivitetsrum er markeret med orange
Hjerterum er markeret med rød
Aflastningsrum er markeret med blå

De hjerte- aktivitets- og aflastningsrum, der 
forekommer på områdets nordlige del knytter 
sig primært til karaktererne Vildt og Artsrigt. 
Her ses også en utraditionel brug af området, 
som ikke er registreret ved oplevelsesværdiana-
lysen, eftersom aktivitetsrummet har berdt sig 
ind i vegetationen, væk fra det synlige område.

Det næste hjerterum knytter sig i høj grad til det 
åbne område, midt på kortet. Her forekommer 
intet reelt aktivitetsrum, blot et stort aflastnings-
rum. Dette aflastningsrum er knyttet til karakte-
rerne Åbent, Rumligt og Artsrigt. 

Det sidste, sydlige hjerterum opstår ved karak-
tererne Artsrigt, Trygt og Fredfyldt. Dette er 
hjerterummet, der er mål for turen, og her opstår 
både et aktivitetsrum og et aflastningsrum i sam-
menhæng med hjerterummet. Aflastningsrum-
met opstår i relation til et åbent område, der lig-
ger isoleret bag et levende hegn og har karakter 
af at være Åbent og Rumligt. 
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INTERVIEW,	NATUR	OG	TEKNIK	-LÆRER	I	3.V

Interviewet blev som opfølgning på forløbene 
med udeundervisning, brugt til at skabe 
forståelse for lærernes styring af undervisningen 
og tolkning af elevernes respons derpå. Læreren 
er natur og teknik -lærer i 3.V og har ikke haft 
klassen i længere tid.
Hun har ofte brugt Degnemosen i 
undervisningen med andre klasser. Hun har dog 
ikke et omfattende kendskab til samtlige grønne 
områder i skolens nærmiljø. 

Valg af undervisningssted:
Den korte afstand til skolen og tidligere erfaring 
med stedet nævner læreren som afgørende 
for hendes valg af område. Muligheden for at 
påbegynde undervisningen lige uden for skolen 
er vigtigt for hende. En mere ambitiøs tur med 
en klasse hun ikke kendte særligt godt syntes 
uklogt, siger hun.

Forhold til ruten frem og tilbage:
Undervisnings forløbet påbegyndes lige ved 
ankomst til parkområdet som ligger få meter fra 
skolens indgang. På den måde bruger hun turen 
igennem området til aktiviteter med flere ophold 
og spontane iagttagelser. 

Bemærkninger til elevernes opførsel:
Eleverne opførte sig forskelligt men det syntes 
at være et vigtigt parameter hvorvidt de var 
sultne. Vejret syntes ikke spille nogen større 
rolle.

Forslag til forbedring af sted og rute.:
Lærerens ønsker til forbedring blev et 
samlingspunkt med halvtag og ideelt set 
et fuglekiggertårn med informationsskilte 
tilknyttet aktiviteten.
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DISKUSSION

Lærernes kendskab til nærmiljøet kan ses som 
afgørende faktorer når det kommer til udeunder-
visning. Når  lærerne virkede trygge ved deres 
undervisningssteder, var der en barriere ned-
brudt i forhold til selve undervisningen.

Ruterne kunne observeres som en væsentlig del 
af undervisningsforløbene. På den kort rute med 
tredie klasse, blev der brugt op mod 35 minutter 
på aktiviteter langs ruten og kun 23 minutter på 
stedet. Det store tidsforbrug kan ses i forbindel-
se med spontane aktiviteter, der knyttede sig til 
velegnede rum på ruten ned mod Degnemosen. 
Med fjerdeklassen blev ruten tilbagelagt på 
gennemsnitligt 17 minutter uden aktiviteter og 
stop på vejen, mens resten af tiden blev brugt 
på aktiviteter ved Kirkemosen. Dette til trods 
for at sidstnævnte rute er over dobbelt så lang. 
Sidstnævnte rute tilbyder ikke rum for samling, 
ophold eller aktivitet.
 
Når ruten og området fremstår uden forhindrin-
ger og barrierer, kan læreren bruge sin energi på 
pædagogik og læring frem for trafiksikkerhed 
og transport.

Det var under forsøget muligt at skabe et klart 
billede af nøgle adfærdsnormer for de observe-
rede undervisningsforløb. 
Dette gav anledning til registrering af oplevede 
rum og udvikling af en terminologi, beskrevet 
som henholdsvis hjerterum, aktivitetsrum og 
aflastningsrum. Mens det er en meget brugbar 
metode til at opnå forståelse for udeundervis-
ningens forløb, er en sådan tredeling en sim-
plificering af en kompleks serie af aktioner og 
interaktioner.
Aflastningsrummet kan muligvis tolkes som en 
integreret del af udeundervisning. Bevægelse 
og  opgavetyper kan lægge op til både fysisk 
udfordring og give den enkelte elev mulighed 
for at trække sig tilbage fra resten af klassen. I 
sidstnævnte situation kan der være en glidende 

overgang fra den ene type rum til det andet.
Erfaring fra Delforsøg II bekræfter at den 
nævnte tredeling viser sig holdbar.

Hjerterum kan i princippet skabes af lærerens 
tilstedeværelse alene, uden at stedet egner sig 
hertil (se Delforsøg II:Amager Strand Park). 
Ifølge observationerne er der dog en stærk ten-
dens til at lærere fortrækker steder som åbenlyst 
egner sig. Et hjerterum opstår typisk omkring 
samlingssteder med bænke eller store sten i 
periferien af aktivitetsrummet samt hvor der 
er overblik over dette. Hjerterummet kan også 
være stedet, der markerer ankomst til området 
og det første rum man tager i besiddelse herved. 
Aktivitetsrummene kan være mere forskelligart-
ede afhængigt af lærernes formål med timen.

At sammenholde oplevelsesværdier med de 
oplevede rum, viser en klar sammenhæng med 
de af brugerne oftest foretrukne værdier. Denne 
analyse sætter også muligheder op for videreud-
vikling inden for disse værdier, når det gælder 
udeskole.  Karaktererne Åbent, Rumligt, Trygt, 
Vildt, Artsrigt og Fredfyldt har tilsyneladende 
større betydning i læringsrummet end de øv-
rige. Der kan endvidere differentieres i forhold 
til rummenes funktion, hvor Trygt især er en 
karakter, der knytter sig til hjerterummet, og 
Artsrigt, Vildt og Fredfyldt er karakterer, der 
knytter sig til aktivitetsrummene. Endvidere ses 
en tendens til at aflastningsrummene er præget 
af karaktererne Åbent og Rumligt. Videre forsk-
ning i denne sammenhæng vil være berigende 
for dybere forståelse inden for feltet.
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SAMMENFATNING

Sammenfatning

Det står klart, at visse forhold er meget vigtige 
for hvorvidt nye og uventede steder bruges i 
den udendørs undervisning. Eksempler på af-
gørende forhold er, at man har flere sagkyndige 
lærere, et bedre kendskab til lokalområdet samt 
at eleverne har en vis modenhed. Eleverne kan 
under de mest ideelle forhold være udenfor lær-
erens synsfelt i længere tid og udforske stedet 
yderligere på egen hånd. I disse situationer kan 
udendørs undervisning gennemføres under de 
mest krævende og utraditionelle forhold. 

Men hvor målet, som her er at fremme anven-
delsen af skolens nærmiljø imellem den brede 
masse af lærere, skal den reelle situation tages 
i betragtning. Aktuelt har de fleste lærere kun 
lidt eller ingen erfaring med udendørs under-
visning, de mangler grundlæggende viden om 
lokalområdet, og elevernes modenhed varierer 
meget på folkeskolens mellemtrin. Under disse 
omstændigheder, kan fysiske forhold der egner 
sig til brug i udeundervisningen, naturligvis 
fremme denne. Igennem forståelse for hjerter-
um, aflastningsrum og aktivitetsrum, kan det 
fysiske miljø forbedres i forhold til udeunder-
visning. Fysiske ændringer er i denne sam-
menhæng ikke altid det eneste redskab her og 
kommunikation ses som et stærkt virkemiddel. 
Formidlingen af et områdes værdier og poten-
tialer, skal sættes højt. 

Det kan konkluderes, at grønne forvaltere ved 
hjælp af disse redskaber kan have afgørende be-
tydning for brugen af skolens nærmiljø i under-
visningen. Det er med dette udgangspunkt at der  
er blevet udarbejdet ti simple anbefalinger
(se afsnit anbefalinger).
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Delforsøg II har som formål at indfange, pege 
på og understrege muligheder ved udvidelse 
det pædagogiske læringsmiljø gennem tilret-
telæggelse og gennemførelse af undervisning i 
de grønne områder i nærmiljøet. Uderummets 
begrænsninger er naturligvis også interessante, 
idet man som udgangspunkt kan betragte under-
visning ude såvel som inde som komplementære 
størrelser. Det er ikke et spørgsmål om enten el-
ler, men derimod om et både og, og dette med et 
ønske om at bidrage til udvikling og påvirkning 
af læringsmiljøerne i uddannelser generelt men i 
særdeleshed i folkeskolen.

Projektet er inspireret af tidligere udviklings- og 
forskningsprojekter heriblandt ”Udeundervis-
ning i folkeskolen” – også kaldet Rødkilde-
projektet – et casestudie om en natur-klasse på 
Rødkilde Skole i Vanløse og virkningerne af en 
ugentlig obligatorisk naturdag på 3. – 5. klas-
setrin i perioden 2000-2003 (Mygind, 2005) 
samt udviklingsprojektet Naturak-tivitet/Ude-
skole og Miljø (Bruun & Regnarsson, 2004). Et 
lignende projekt, dog mindre omfattende, der 
blandt andet kunne konkludere at tidsforbrug og 
økonomiske ressourcer spiller en central rolle 
for de lærere og skoler, der hidtil har bedrevet 
udeskole.

Folkeskolen står i disse år over for spændende 
udfordringer. Der debatteres om helhedsskolen 
og den inkluderende skole, der iværksættes sko-
leudviklingsprojekter, der har fokus på elevers 
forskellige læringsstile og motivationsbehov.
Med baggrund i denne tids aktuelle strømninger 
og debatter er det interessant at påvirke debatten 
og med dette projekt diskutere, hvad det betyder 
for læringsmiljøerne at flytte undervisningen ud 
i nærmiljøet i bynære områder for både lærere, 
elever og skole, når det giver mening - i forhold 
til undervisningens mål og læringsmål. 

Projektet har i efteråret 2007 gennem 4 måneder 

fulgt to folkeskolelæreres undervisning af elever 
i hhv. to 5. klasser og én 3. klasse på Gerbrand-
skolen på Amager. (Én ugentlig dag, i alt 14 
fredage) Gerbrandskolen ligger i et tæt bynært 
område præget at parcelhuse og boligblokke 
beliggende i Københavns kommune og derfor 
præget af at være et forstadsmiljø til det indre 
København med stor og veletableret infrastruk-
tur – se delforsøg I. 

Projektets opdrag har været at dokumentere, 
anvise og fremme nye potentialer for anven-
delse af byens grønne områder i samarbejde 
med lærerne. Dette er sket gennem systemati-
ske samtaler og supervision før, under og efter 
undervisningen. Det har været projektets hensigt 
at inspirere lærerne til at benytte de nærlig-
gende udemiljøer i deres undervisning uanset 
fag. De fag, som det lykkedes at observere på 
var primært matematik, natur/teknik, historie og 
kristendomskundskab.

I den sammenhæng har det været væsentligt at 
støtte og vejlede lærerne, og ad den vej anvise 
måder at forstå, planlægge og arbejde med un-
dervisning ude. Ligesom inderummet har betyd-
ning for læringsmiljøet, er det vigtigt at kunne 
beskrive og forstå betydningen af uderummets 
fysiske struktur og dets oplevelsesmæssige kva-
liteter; og i den sammenhæng at kunne beskrive 
og forstå, hvordan lærere og elever oplever og 
vurderer undervisning ude i forhold til undervis-
ning inde.

Det at undervise ude stiller umiddelbart andre 
pædagogiske krav til såvel skole, elever og læ-
rere. I øjeblikket findes der på landsplan ca. 290 
skoler, der praktiserer udeskole (se side 10), og 
der arbejdes ihærdigt på at formalisere uddan-
nelse af lærere, indsamle viden om, hvad ”god” 
udeskolepraksis er og udvikle didaktiske og 
metodiske tilgange til udeskolepraksis. 

5	DELFORSØG	II
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Det synes umiddelbart interessant om skolen 
bør eller har pligt til at give plads til oplevelser, 
der ikke direkte har undervisningsmæssig værdi.  
Som Kruse (2004), skriver: 
”Det at være i naturen tilskrives generelt en 
positiv værdi, men blot fordi naturen – eller det 
at være ude – anses for værdifuldt, er det ikke 
ensbetydende med, at naturen har undervis-
ningsmæssig værdi.” 

I forhold til skolen dannelsesforpligtigelse er 
det afgørende at give eleverne mulighed for at 
dannes som hele mennesker. Af den grund kan 
det at være ude i naturen være væsentlig, da 
eleverne møder æstetiske, metafysiske, eksisten-
tielle og sanselige sider af tilværelsen, som ikke 
på samme måde er tilgængelige i undervisnin-
gen inde.

Udeskole – undervisning ude – er en udvidelse 
af det pædagogiske rum, og anvendelsen af nær-
miljøet er i den forbindelse væsentlig (Jordet, 
1998). Af hensyn til tids aspekter og økonomi-
ske ressourcer som er de rammefaktorer skoler 
og lærere må forholde sig til er det derfor inte-
ressant at dokumentere, anvise og fremme nye 
potentialer for anvendelse af byens udeområder.
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PROJEKTDESIGN	OG	METODER

Dataindsamling og metoder

Hensigten med at vælge en vifte af metoder - 
såvel kvantitative som kvalitative - har været at 
styrke projektets reliabilitet og validitet.
Projektets del II er derfor et kontrolleret 
interventionsstudie af udeskole/udeundervisning 
som en pædagogisk ramme defineret af stedet/
lokaliteten.

Der er blevet benyttet en kombination af 

• observation – billede/lyd 

• samtale/supervision – dialog/ eftersnak med 
lærere

  
• spørgeskemaer (forventning) –lærere

• spørgeskema (opfølgning) –lærere og elever

• interview –fokusgruppeinterview  – lærere 
og elever

Disse metoder udgør tilsammen en triangule-
ring, som skaber indsigt i de komplekse og 
dynamiske forhold, der er en præmis for 
enhver undervisningssituation. Valget betyder, 
at vi har mulighed for at indfange forskellige 
pædagogiske og situative læringsindikatorer 
(Wenger, 2004), der fortæller noget om selve 
undervisningssituationen og de fænomener, 
der udspiller sig – i konteksten uderummet. 
Det handler om såvel faglige, sociale og 
personlige relationer/reaktioner samt den 
generelle trivsel for lærere og elever. Der indgår 
altså to forskellige kilder (elever og lærere) i 
vurderingen af undervisningen i uderummet, 
og det betyder for resultaterne - i fald de peger 
i samme retning, at der er skabt et mere validt 
grundlag.

Tidspunkterne for indsamling af data er for 
så vidt foregået fortløbende. Det vil sige, 

at der i vid udstrækning er taget hensyn til 
progression i dataindsamlingen – først forvent-
ningsspørgeskema til lærere, derpå samtaler 
om undervisningen med lærerne, introduktion 
til projektet for eleverne med lærerne, samtaler 
og supervision med lærerne sideløbende med 
observationer af undervisningen, opfølgende 
spørgeskemaer til hhv. elever og lærere samt 
interview med hhv. lærere og et repræsentativt 
udvalg af elever – som fokusgruppeinterview - 
fra 3. kl., 5. U og 5. X.

Skolens ledelse samt lærerkollegium har under 
hele projektet været imødekommende og vist 
projektet interesse. Det synes som om, at ledelse 
og lærerkollegiet har betragtet tænkning og 
praksis om udeskole som en interessant og 
mulig udvikling af læringsmiljøet på skolen. 
Ligeså har de involverede lærere og elever 
udvist meget stor imødekommenhed, og lærerne 
har flere gange udtalt, at de har set deres 
deltagelse i projektet som meningsgivende for 
deres pædagogiske praksis og udvikling. Dette 
har været yderst befordrende for samarbejdet.
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Dataanvendelse – beskrivelse og forkla-
ring

Observationsdelen bygger på direkte iagt-
tagelser og en vekslen mellem fokuseret og 
ufokuseret gennem billede (still og løbende, 
lyd, notater). Der er arbejdet med lavt struktu-
rerede observationer for at tilgodese og åbne for 
uventede og nye aspekter i praksissituationerne. 
Disse kan have betydning for belysningen af 
projektets formål, problemstillinger og spørgs-
mål.

De projektudførende har fungeret som deltagen-
de observatører, hvilket betyder deltagelse i det 
fælles undervisningsrum, de faglige og sociale 
processer, der skabes og at de deltagende er 
indforstået med denne rolle/situation (Launsøe 
& Rieper, 1995).

Samtale/supervisionsdelen fungerer som en vej-
ledende dialog mellem observatører og lærerne, 
og har været centreret om lærernes oplevelser i 
forhold til planlægning, gennemførelse og eva-
luering af undervisning samt elevernes læring/
miljøet herfor.

Spørgeskema-delen er delt i 2 centrale områ-
der dels en forventningsdel med det formål at 
spørge ind til kendskab, interesse, forventning 
om praksisfeltet, og dels en opfølgende del med 
det formål at spørge ind til oplevelse, mening, 
refleksion over det oplevede.

Sidst interviewdelen, der bygger på semistruktu-
rerede spørgsmål.

Den primære hensigt med observationer og 
samtaler/supervision har været at indfange for-
skellige foci, der knytter an til projektformål og 
spørgsmål for DEL II samt at indfange fænome-
ner i undervisningssituationerne til senere brug 
ved spørgeskemaer og interviews.

Samtaler, spørgeskemaer og interview med 
lærerne skal indfange deres vurdering og op-
levelse af mening og sammenhæng i undervis-
ningsforløbene, deres vurdering og oplevelse af 
læringsmiljøet betydning for dem som under-
visere, deres vurdering og oplevelse af lærings-
miljøets betydning for elevernes læring og 
interaktion samt deres vurdering og oplevelse af 
elevernes kompetencer, færdigheder og adfærd.

Spørgeskemaer og interview med eleverne skal 
indfange deres vurdering og oplevelse af me-
ning og sammenhæng i undervisningsforløbene, 
deres vurdering og oplevelse af læringsmiljøets 
betydning for undervisningen, deres vurdering 
og oplevelse af læringsmiljøets betydning for 
deres læring og interaktion samt deres oplevelse 
af kompetencer, færdigheder og adfærd.



39



40 500m 1km

CASE:	GERBRANDSKOLEN

0 m500 m 500 m 1000 m1500 m 1500 m

A
m

ager strandpark

Sansehaven Persillevej

Sundbyvester 
plads

Gre
isvej

Sundby Kirkegård

A
m

agerbrogade

Gerbrandskolen ligger tæt ved Amagerbrogade 
og Sundbyvester Plads og ligger på den østlige 
side på overgangen mellem etageejendomme og 
et villakvarter. Området omkring Gerbrandsko-
len består af en kombination af et ældre villa-
kvarter, ældre og yngre lejeboliger. Området øst 
for Amagerbrogade er primært præget af en- og 
to-families villaer med enkelte lavere etageejen-
domme fra perioden 1930-1950. Området vest 

En cirkel repræsenterer en radius på 500 m fra skolen

Gerbrandskolen

Bellahøj skole

Gerbrandskolen

for Amagerbrogade er derimod præget af større 
etageejendomme fra 1900-1950, samt et min-
dre omfang af villaer. I skolens nærområde er 
vejene præget af de gamle vejtræer og der ligger 
på begge sider af Amagerbrogade flere grønne 
områder relativt tæt ved skolen. Der er intet nyt 
socialt boligbyggeri i skolens opland. Området 
er udover hovedfærdselsåren Amagerbrogade, 
præget af en meget lav trafikfrekvens.
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Skolen er etableret i 1948. Skolen er en fuldt ud-
bygget 3 spors skole med ca. 660 elever, endvi-
dere er der tilknyttet en særlig indskolingsklasse 
med 8 elever samt 2 små modtagelsesklasser. 
Skolen er beliggende centralt ved Sundbyvester 
Plads midt på Amager. Der er til skolen tilknyt-
tet et stort grønt areal, der bruges til boldbaner 
og legeområde for skolens elever. Skolen er lø-
bende blevet renoveret – såvel udenfor som inde 
– særligt i årene 2005 til 2008. Skolen indgår 
i et storskoledistrikt sammen med Skolen ved 
Sundet og Sundbyøster Skole og har et mindre 
omfang af tosprogede elever.
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Ruterne 
- kan inddeles i tre kategorier ud fra afstand (tid, meter):

I: Amager Strandpark – den længste rute (ca. 25 min. i gå afstand 
pr. vej). Der krydses undervejs tre større trafikerede kryds/veje. At 
benytte denne rute kræver derfor påpasselighed og organisering af 
elevgruppen.

II: Sundby Kirkegård – mellem kategori (ca. 15 min. i gå afstand 
pr. vej). Undervejs passeres et større kryds/en større vej. Denne rute 
kræver naturligvis også væsentlige sikkerhedsforanstaltninger og en 
god organisering; men i betragtelig mindre grad end kategori I. 

III: Greisvej, Sansehaven, Amagerbrogade, Sundbyvester Plads – 
nærområdet (ca. fem-syv minutter i gå-afstand). Stederne tæt på 
Gerbrandskolen betyder større fleksibilitet i forhold til lærerens 
planlægning og organisering.

OMRÅDER;	RUTER
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OMRÅDEBESKRIVELSE	 	 GREISVEJ
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Aflastningsrum er markeret med blå

Oplevede rum:
Hjerterummene er uden en egentlig rumlig 
afgrænsning, dog hæfter de sig ved de to 
mest markante elementer på området: En 
telefonboks og en flagstang i hver ende. Ak-
tivitetsrummet afgrænses af vejkanten mod 
Nord og Syd, men er ikke defineret mod øst. 
Aflastningsrummet grænses ligeledes af ved 
vejkanten langs de lange sider,  mens flag-
stangen markerer grænsen mod Øst og tele-
fonboksen imod Vest.

Studiet af Griesvej viser hvordan meget 
simple elementer kan markere rummet og 
være gode og lette at bruge i undervisnings-
forløb. En vejkant, flagstang eller telefonboks 
er genkendelige for næsten enhver og skaber 
rammer, som lærer og elever nemt kan for-
holde sig til.

Fysiske rum:
Det anvendte område på Greisvej er en bred 
græsrabat mellem to let-trafikerede vejbaner. En 
telefonboks, en tværgående sti og en flagstang er 
de eneste elementer på selve midter-rabatten.

Gulv-loft-væg:
Gulv består af klippet græs og asfalterede veje. 
Væg dannes af etageboligers facader på langs 
og af villahaver og facader for enden. Rummet 
strækker sig så langt, at man kan se fra ende til 
anden. Loft skabes kun i meget begrænset om-
fang af trækroner imellem bygningerne.
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OMRÅDEBESKRIVELSE	 	 SUNDBY	KIRKEGÅRD

Fysiske rum:
De anvendte områder på Kirkegården varierer 
meget i karakter. Fra det noget formelle ind-
gangsparti med symmetriske trærækker og gra-
nitplinte foran kapellet er der skarp kontrast til 
den ældre afdeling mod nord, der er mere intim. 
Den øvrige kirkegård er præget af en blanding 
af alleer og gravsteder omkranset af lave hække. 
Skal området beskrives meget simpelt, kan man 
sige at det består af et kirkegårdspræget midte 
med en mere parkpræget bræmme udenom.
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Gulv-loft-væg:
Ved kirkegårdens indgang består gulvet af asfalt 
og lidt grus. Væggene udgøres af træernes stam-
mer og kapellets facade. Loftet er her træernes 
kroner, der breder sig ud over kanterne og  midt 
på arealet.
I kirkegårdens ældre afdeling er gulvet en græs-
plæne samt bunddække på de enkelte gravste-
der. Klippede og fritvoksendetaks taks udgør 
vægge, mens taget fiornemmes som spredte 
trækroner. 
på den øvrige kirkegård udgøres gulvet af grus-
stier og gravstedernes bunddække, samt græsfla-
der i udkanten af hele området. Vægge dannes 
af hække og stammer, både i opdeling af mindre 
rum, men også som afgrænsning af kirkegården.  
Kapellets mure skaber væg til de rum der er lige 
i nærheden. Loft skabes af træernes kroner i det 
omgivende bælte

Oplevede rum:
Det vigtigste hjerterum skabes af  stammer, der 
delvist omslutter to rækker granitsten. Mod øst 
giver et skift i belægningen en logisk grænse 
sammen med de sidste trækroner hen imod 
kapellet. Mod vest er der ingen rigtig defineret 
grænse. Det andet hjerterum på stedet er mindre 
defineret, men gravsteder, hække og trækroner, 
skaber dog et rum. Aktivitetsrum bliver skabt 
af hækkene omkring kirkegårdens afdelinger.  
På selve kirkegården er hækkene i en voksens 
brysthøjde, mens de er højere ud mod vejen. 
Der findes ikke  aflastningsrum på kirkegården i 
den forstand at der er mulighed for frit løb eller 
leg. Men der er store muligheder for åbne akti-
viteter som giver eleverne mulighed frit og trygt 
at bevæge sig over hele kirkegården. Den høje 
hæk i hele kirkegårdens udkant, skaber grænsen  
for aflastningsrummet ud mod vejen.
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OMRÅDEBESKRIVELSE	 	 SUNDBYVESTER	PLADS

Fysiske rum:
En vejbane omkranser pladsen. Der er dog kun 
tung trafik langs områdets østlig side.
Pladsen kan deles i to forskellige områder: den 
Østlige, som er åben ud mod Amagerbrogade og 
busterminalen, og den Vestlige som er indheg-
net på 3 sider og gennemskæres af en legebro. 
Denne del af pladsen ligger i et andet niveau 
end den østlige del, så der opstår siddekanter 
flere steder. Disse er suppleret med kampesten. 
Bænke er placeret nogenlunde regelmæssigt 
langs med kanten af pladsen. Træerne er kon-
centreret på den vestelige del, hvor der også er 
buskbeplantninger og et grusareal. En flagstang 
markerer et midtpunkt på  legebroen. 
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Gulv-loft-væg:
Østdelens gulv består af en flisebelægning i beton med 
stenkant og asfalten på vejbanerne udenom pladsen. Den 
vestlige del af pladsen har stor variation i belægning med 
trædæk, grus og betonfliser. Gulvet er endvidere i forskel-
lige niveauer i dette område.

Østdelens væg udgøres af de omkringliggende bygningers 
facader på den anden side af vejene, på Nordsiden danner 
en klippet hæk væg sammen med en række træer.. Endnu 
en væg-afgrænsing mod nord udgøres af cykelskure i plad-
sen østlige del. Her skaber bustrafik og bevægelse rundt 
om pladsen desuden en midlertidig væg i myldretiden Vest-
delens ydre væg er hæk og træer i kanten men små buske 
af pil skaber en fordeling i aflange, mindre rum i pladsens 
Vestligste ende.

De små trækroner skaber tag langs siderne af pladsen. Det 
mest markante lovtag findes ved syd siden. 

Oplevede rum:
Hjerterummene er mere eller mindre definerede på plad-
sen. Det sydligste hjerterum afgrænses af træbeplantning 
på en side men er åben ud imod det øvrige område. Det 
midterste hjerterum kan ses som knyttet til en flagstang op 
ad legebroen. Her opstår en diffus rumlighed. Det tredje 
bliver også til uden egentlig afgrænsning, men er hæftet 
til en siddekant. Aktivitetsrummet afgrænses mod vest af 
små pilebuske, mens kampesten udgør grænsen mod syd 
og nord. Den Østlige grænse for aktivitetsrummet bliver 
defineret af siddekanten.

Aktivitetsrum er markeret med orange
Hjerterum er markeret med rød
Aflastningsrum er markeret med blå

Flagstang

Legebro
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OMRÅDEBESKRIVELSE	 	 AMAGER	STRANDPARK

Fysiske rum
Parken er meget åben og består af plæner, en 
promenade og stranden. En lav mur adskiller 
promenaden ud mod stranden og denne mur er 
sammen med en række lygtepæle et af de eneste 
elementer der afgrænser rummene. Hele områ-
det er delt op i rum der langs med strandbred-
den, så der opstår meget lanmge kig.
 
Gulv-loft-væg
Gulvet består af strandsand og betonen på 
promenaden. Der er en lille forskel i højde fra 
strand til promenade. Det eneste loft her er den 
åbne himmel og den lave mur langs med prome-
naden udgør vægge.

Oplevede rum
Hjerterummet er meget utydeligt at definere, 
men kan ses som et lille område i overgangen 
mellem promenade og strand. Her er en åbning i 
den lave mur, og terrænet løber ned imod stran-
den. Aktiviteterne kan ske på stranden og ved 
vandkanten, og der er ingen tydelig afgrænsing 
mellem aktivitetsrum og aflastningsrum.
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OMRÅDEBESKRIVELSE	 	 SANSEHAVEN	PERSILLEVEJ

Fysiske rum:
Lave hegn, planter og forskellige elementer 
gør haven forholdsvis kompleks. Etplans 
institutions-bygninger former gaden Syd-Øst 
for haven. Et stisystem forbinder havens for-
skellige rum, der er aflangt og flere steder giver 
mulighed for lange kig igennem rummet. Langs 
med gaden er fortovet flankeret af et lavt hegn 
ind mod haven.

Gulv-loft-væg:
Gulvet består af fortovsfliser, trådte stier og 
trædæk. Væggen udgøres mod Nord af veg-
etation, det lave hegn mod Vest og af de om-
kransende bygningers murstensmure mod Syd. 
Loftet udgøres  til dels af træernes kroner langs 
fortovet.

Oplevede rum:
Under observationerne foregik undervisningen 
kun på fortovet foran haven og hjerterummet og 
aktivitetsrummet er derfor placeret uden tilknyt-
ning til andet end haven ind- og udgang. Haven 
fungerer som aflastningsrum imellem opsamling 
og aktivitet.  
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Resultatbehandling
I det følgende præsenteres den viden, der er 
opnået via de forskellige dataindsamlingsmeto-
der som er anvendt i relation til forsknings- og 
udviklingsprojektet på Gerbrandskolen.
Denne viden bygger på workshop/forventnings-
spørgeskema til de to deltagende lærere, ob-
servationer, supervision med de to deltagende 
lærere, spørgeskemaer til eleverne - i de tre 
klasser, som deltog – og lærerne og semistruktu-
rerede interviews med begge lærere og udvalgte 
elever (i fokusgrupper) fra de tre deltagende 
klasser.

Workshop og forventningsspørgeskema
I den oprindelige projektplan skulle dette foregå 
inden starten på projektforløbet i efteråret 2007 
på Gerbrandskole. Da den lærer, som oprindelig 
havde givet tilsagn, sprang fra i sidste øjeblik i 
starten af august blev det af logistiske årsager 
ikke muligt at gennemføre dette som oprindelig 
planlagt

Vi fik via skolens ledelse i første omgang kon-
takt til den ene lærer, som vi valgte at afholde 
en indledende samtale med, for at få afdækket 
hendes forventninger til at praktisere udeskole.

Siden valgte vi af hensyn til projektets gen-
nemførelse med 14 ugers observation og su-
pervision inden starten af december at vælge en 
lidt anden struktur, så vi både kunne afdække de 
deltagendes læreres forventninger og afholde en 
workshop på en og samme tid.

Lærerne havde begge forventninger om, at 
uderummet som læringsrum ville tilføre nogle 
yderligere dimensioner til deres undervisning og 
elevernes læring. Den erfarne lærer så de mange 
muligheder, der lå i et sådant forløb i relation til 
en række af de fag (matematik, historie, kristen-
dom), som hun underviste tredjeklassen og den 
ene femteklasse i. Derudover glædede hun sig 

til at bruge en række af de lokaliteter som fand-
tes i skolens nærmiljø.

Hun så næsten kun positive udfordringer i denne 
tilgang og så meget frem til at få de 14 fredage 
til at fungere på en udfordrende måde for ele-
verne. Hun var dog samtidig opmærksom på 
de problemfelter, der knyttede sig til at flytte 
undervisningen udenfor i en periode: varmt tøj, 
huer og handsker, transport fra skole til lokalitet, 
materialer, m.m. 

Hun pointerede under samtalen, at hun i for-
vejen prøvede at få sine klasser til at arbejde 
på mange forskellige måder – herunder brug 
af længere ekskursioner til bl.a. Kastrup-fortet 
(omkring fisk), Arken, Vestamager, Kongelun-
den, m.m.

Den anden deltagende lærer kom til lidt senere i 
forløbet, da vi gennem samtaler med den erfarne 
så potentialet ved at inddrage en lærer mere 
med en anden profil. Den anden lærer var relativ 
nyuddannet, noget mere usikker omkring det 
at bringe sin undervisning ud i så mange uger. 
Hun ønskede at arbejde med udeskole i relation 
til ét specifikt fag: natur/teknik. I modsætning 
til den erfarne så hun mange af problemfelterne 
omkring udeundervisning, som væsentligt mere 
problematiske og dermed deltagelsen i projek-
tet som væsentligt mere arbejdskrævende end 
hendes normale undervisning. Det skal pointe-
res, at hun efter at have sagt ja til at deltage med 
hendes femteklasse så frem til at indgå i projek-
tet, og hendes forventninger var at både hun og 
hendes klasse kunne få meget ud af at deltage 
i projektet. Endelig så hun sin deltagelse, som 
noget hun ville komme til at bruge i sit arbejde 
fremover og som samtidig passede fint til hen-
des ønsker om at give sine elever mere sanselige 
oplevelser i relation til deres læring.
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Observationer
I forbindelse med observationerne af eleverne 
og lærerne i deres arbejde med eleverne i ude-
rummet valgte vi fra starten ikke at være in-
volveret i den konkrete planlægning af selve 
forløbene, som de to lærere lavede for deres re-
spektive klasser. Under forløbene valgte vi kun 
at hjælpe elever med spørgsmål og praktiske 
gøremål, hvis vi ikke påvirkede selve forløbets 
idé.

Ved flere af de observationer, vi omtaler herun-
der, vil der igen blive sat fokus på i afsnittet om-
kring supervision. Det skyldes, at vi bl.a. havde 
fokus på disse observationer i arbejdet omkring 
supervision med de to lærere.

En af de store udfordringer for alle tre klasser 
var transporten mellem skole og lokalitet – ofte 
skete der det, at en mindre gruppe kom til at 
”hænge efter” og dermed medvirke til at trans-
porten ikke blev tidsmæssig effektiv.

En anden vigtig pointe er, at det er vigtigt, at der 
er mulighed for at samle eleverne tæt omkring 
læreren i uderummet for at kunne give instruk-
ser til arbejdet på den givne lo-kalitet (dette blev 
specielt påpeget af den erfarne lærer).

Via observationerne kan det ses, at der generelt 
er et væsentligt højere fysisk aktivi-tetsniveau, 
når undervisningen foregår udenfor også selvom 
der i det konkrete forløb ikke nødvendigvis er et 
faglig fokus på netop dette.

Vi observerede, at der i de tilfælde hvor arbejdet 
foregik på vejene omkring skolen med udvalgte 
fokuspunkter for arbejdet ofte skete, at en min-
dre gruppe elever blev marginaliseret – fordi de 
kom dryssende og/eller ikke var interesseret - og 
dermed ikke kom til at indgå i selve læringsfor-
løbet.

Vi observerede endvidere, at der i en del af 
undervisningsforløbene skete en aktivering af 
andre elever, end dem der normalt var mest 
aktive. Specielt i de tilfælde, hvor forløbet med-
førte fysisk aktivitet, håndværksmæssig kunnen 
og udfordringer på det personlige plan, var der 
ofte andre elever som blev de udfarende og/eller 
aktiverende.

Endelig fremgik det af vores observationer, at 
den erfarne lærer så og specielt brugte de sær-
lige muligheder som dukkede op. Det kunne 
være en masse fældede træer, det kunne være 
nye materialer, man stødte på undervejs eller det 
kunne være at ændre på planlægningen i nuet 
ude på lokaliteten, fordi hun fik en god idé.

Den mindre erfarne lærer fulgte det planlagte, 
og greb derfor ikke de muligheder, som kunne 
dukke op i relation til undervisningen i uderum-
met.
Der blev brugt mange typer af lokaliteter i nær-
området i forbindelse med projektet. Det spænd-
te fra områder i uderummet på og lige omkring 
skolen til områder som lå ti minutters gang fra 
stedet. Der blev i løbet af de 14 uger anvendt 9 
forskellige lokaliteter.

Nogle af de valgte steder berørte børnene mere 
end andre. Det sted, der gav børnene de største 
udfordringer var Sundby Kirkegård, hvor der 
blevet lavet undervisningsforløb omkring ma-
tematik: de dødes alder, størrelsen af gravene. 
I den forbindelse blev flere af børnene følel-
sesmæssigt berørt af selve stedet, begravede 
børn og/eller det at de kendte mennesker der 
lå begravet på stedet. Specielt blev en del af de 
meget dominerende drenge i femteklassen me-
get ydmyge på dette sted og lavede den pålagte 
opgave på en måde, som de normalt ikke gjorde. 

Den erfarne lærer brugte forskellige rammer for 
at samle eleverne, når hun skulle give instruk-
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tion, det kunne være en gruppe sten, en gruppe 
træer m.m. Hvis der ikke var et naturligt sam-
lingspunkt havde hun en løsning med at stille 
sig i midten, og så bede eleverne om at mase tæt 
sammen om hende – på den måde kunne hun 
give instruktioner, så alle kunne høre dem og 
ingen kunne stå og snakke imedens.

Samtaler og supervision
Efter de fleste af de 14 fredage havde vi op-
følgende samtaler med de to lærere omkring 
dagens forløb og evt. noget vi havde set på 
de båndede observationer fra gangen før. Det 
foregik normalt ved, at vi alle fire satte os sam-
men og diskuterede vores input omkring forløb, 
lærerens egne overvejelser og en peer-to-peer 
diskussion mellem de to lærere.

I disse samtaler, var der tre foci: lokaliteten, 
undervisningsforløbet og elevernes læring, samt 
koblingen mellem disse.

Det var vigtigt, at vurdere stedets indretning i 
relation til dets potentiale for brug i undervinin-
gen ude. Det kunne dreje sig om dets fysiske 
indretning og mangler eller dets lokalisering ift. 
transport til og fra stedet.

Vi evaluerede også på selve forløbet, hvad der 
var gået godt, og hvad der var gået mindre godt 
og hvad der evt. kunne gøres anderledes en 
anden gang. Vi diskuterede de valg, som lære-
ren havde truffet ift. det forventede udbytte hos 
eleverne.
Endelig diskuterede vi, hvorledes koblingen 
med stedet og dets rammer og undervisningsfor-
løbet havde været.

I samtalerne kom det frem, at ingen af lærerne 
så undervisning i uderummet som noget, der 
kunne ”indfange” alle elever, men måske sna-
rere noget som udfordrede nogle elever på en 
anden måde, og derfor skulle ses som et sup-

plement til mange af de andre muligheder der 
fandtes ift. undervisning. Begge lærere gav 
under samtalerne udtryk for, at de synes, at det 
gav en anden dynamik i klasserne, og at denne 
dynamik var med til at forbedre den generelle 
undervisning.

Den erfarne påpegede, at hun udmærket var 
klar over, at der kunne være en gruppe – ofte 
nogle af drengene – som ikke fik det optimale 
ud af forløbene i forløbene i ude-rummet, men 
at de sandsynligvis heller ikke ville have fået så 
meget ud af det i den mere traditionelle under-
visning inde. Til gengæld var hun positiv over-
rasket over at se nogle elever – som hun ikke 
havde forventet – indgå på en konstruktiv måde 
i en del af for-løbene.

Den erfarne gav udtryk for, at det krævede en 
anden form for planlægning, men at det ikke 
nødvendigvis krævede mere arbejde en anden 
undervisning. Den mindre erfarne påpegede 
derimod, at hun oplevede undervisningen ude 
krævede mere tid til planlægning end mere tra-
ditionel undervisning, men påpegede samtidigt 
at efterhånden som hun blev mere erfaren nok 
ville kunne gøre det på samme måde som den 
erfarne.

Spørgeskema
Eleverne
På data fra elevernes spørgeskema – såvel 3. 
klasse som de to 5. klasser - er der en generel 
overvægt mod, at eleverne – det gælder alle tre 
klasser – ønsker, at brugen af uderummet skal 
fylde mere i deres undervisning og i skolens liv 
generelt.

3. klasse
Eleverne i 3. klasse vurderede, at de talte mere 
sammen med både klassekammerater og lærer, 
når undervingen foregik udenfor.
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Når vi bad dem om, at værdisætte undervisnin-
gen ude kontra inde, var der en markant vægt-
ning af, at undervisning ude var bedst.
Eleverne i 3. klasse gav i spørgeskemaet lige 
mange positive og negative svar ift. om de ville 
være ude eller inde.
Til gengæld var der en markant positiv holdning 
til både at være ude og inde i samme modul 
(2x45 min).

5. klasse
Begge 5. klasser havde en høj positiv vægtning 
af undervisningen ude. I begge 5. klasser ople-
ver de, at de fik snakket mere med klassekam-
meraterne ude. Til gengæld tilkendegav begge 
5. klasser, at de fik snakket mindre med de to 
lærere ude!
Begge 5. klasser gav markant udtryk for, at de 
foretrækker undervisning ude frem for inde.
Den 5. klasse som i følge dem selv – i spør-
geskema og opfølgende interview – havde et 
meget dårligt forløb er dem, der mest ønsker 
undervisning ude
Begge 5. klasser mente, at de lytter mere til 
undervisningen, når den foregår i ude. De mente 
også begge, at de forstyrrer undervisningen 
mindre ude.
Omkring de benyttede lokaliteter og deres 
oplevelse af disse er eleverne i vid udstræk-ning 
meget enige om, hvilket sted(er), der var de(t) 
bedste

Lokaliteter
For 3. klassen var den lokalitet som scorede 
højst græsplænen på Greisvej, hvor de havde ar-
bejdet med kvadratmeter og fantasigrundplaner 
for huse og tid i relation til fysisk aktivitet (løb). 
Der er på stedet ikke andet end en græsplæne 
med en flagstang ca. midtvejs.
For den ene 5. klasses vedkommende var det 
brugen af Sundby Kirkegård (opmåling og be-
regning af alder). Kirkegården var den lokalitet 
som – næsten enstemmigt – blev nævnt som det 

bedste sted ift. undervisningen Udover det fagli-
ge indhold påvirkede stedet også elever omkring 
deres personlighed/følelser. I forløbet fik de lov 
til at tage billeder med deres mobiltelefon/ka-
mera til interne brug i klassen i forbindelse med 
præsentationer for hinanden. 

For den anden 5.klasse var det mere blandet 
tilbagemelding. Et af de steder, som en del af 
eleverne havde højt prioriteret var legepladsen 
på Sundbyvester Plads, hvor de havde arbej-
det med at tegne nogle af de sten, som indgår i 
”tingstedet” og legepladsen. Det skal dog næv-
nes, at det også var et sted, som en del elever 
nævnte, som det dårligste. Et andet sted som fik 
en meget dårlig score var Amager Strandpark, 
hvortil turen dog foregik i et worst case-scenario 
med kulde, blæst og regn.

Lærere
Begge lærere lægger vægt på, at undervisning i 
uderummet udfordrer elevernes sanser på en an-
den måde end undervisningen inde. De to lærere 
lægger også vægt på, at eleverne virker gladere 
og er mere aktive ude. Begge deltagende lærere 
mener, at forløbet var udbytterigt for dem selv, 
men specielt udbytterigt for eleverne.

Den erfarne lærer oplevede ikke, at det krævede 
specielt meget ekstra arbejde – hustage var 
fx oplagte i relation arbejdet med vinkler – at 
bruge uderummet i undervisningen.
Den noget mindre erfarne lærer vurderede, at 
forløbet havde krævet en del ekstra arbejde og 
planlægning.

Begge lærere pointerer, at indretningen af loka-
liteten er meget afgørende for den undervisning, 
der kan foregå. Begge har forslag til, hvad der 
kan gøres på mange af de 9 lokaliteter, som 
indgik i forløbet

De påpeger begge, at samlingssteder er nødven-
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dige at have, specielt hvis man ikke er så erfa-
ren og kan etablere dem selv. Samlingsstedet 
kan være en kreds af sten, en klynge af træer, 
indgangen til en kirkegård m.m. Det er vigtigt, 
at sådanne forsøges indtænkt og etableret på 
steder som man ønsker at bruge til undervisning 
i uderummet.

Endelig påpeger begge lærere, at det vil være 
hensigtsmæssigt, hvis fokus på undervisning i 
uderummet foregik mere systematisk på lærer-
uddannelsen. Den ene påpeger, at lærerstuderen-
de med fordel kunne afprøve dette under deres 
praktikforløb.

Interviews
Lærere
Den erfarne lærer pointerede, at en øget brug 
af uderummet ville kræve bedre kendskab på 
skolen til lokalområdets lokaliteter, lokale in-
spiratorer blandt skolens lærere dvs. lærere som 
udøvede udeundervisning, og at der blev arbej-
det med en indretning af disse lokaliteter, som 
gør dem nemmere at bruge i undervisningen.
I forhold til eleverne påpegede hun, at det ville 
indebære, at de blev vænnet til at bruge uderum-
met allerede fra de mindre klasser.
Den anden lærer påpegede, at skolens egne 
områder kunne indrettes på en anden måde som 
lagde op til øget brug af disse, og at det ville 
være godt at få arbejdet med kollegaernes kend-
skab til lokalområdet. Begge lærere havde flere 
spændende idéer til en bedre indretning af nogle 
af de brugte lokaliteter.

De påpegede begge, at eleverne efter deres vur-
dering havde haft stor glæde af det øgede brug 
af uderummet som læringssted. Samtidig havde 
de begge oplevet mere glade og aktive elever.
Den erfarne lærer, som havde arbejdet med kir-
kegården præciserede, at det for eleverne havde 
været utroligt givende at være et sted som på-
virkede deres sanser på en hel anderledes måde 

end nogen af de andre rum havde gjort.

Hun påpegede i forlængelse heraf, at der egent-
lig ikke var en faglig begrænsning – alle fag kan 
arbejde i uderummet.

Den mindre erfarne lærer præciserede, at det var 
vigtigt at arbejde med og stimulere sanserne, og 
at det gav grundlaget for en bedre læring. 

Samtidig var det vigtigt at vænne eleverne til 
at arbejde ude, og at der er fag, som hun havde 
svært ved at se egnet til undervisning i uderum-
met.

Elever (fokusgrupper af 2 (3. klasse) og 3 (5. 
klasser)
Meget af den viden vi havde fra spørgeskemaer-
ne blev bekræftet, men alligevel kom der nogle 
ting frem, som vi ikke havde forudset i arbejdet 
med at udforme spørgeskemaer.

Den erfarne lærer blev af elever fra både 3. og 5. 
klasse karakteriseret som sjovere/ikke så skrap 
når hun havde undervisning ude.

Det blev af flere elever påpeget, at vejret havde 
betydning for deres lyst til at blive undervist 
ude, men samtidig var der blandt størstedelen 
også en erkendelse af, at det var sundt at være 
ude.

En del af eleverne huskede meget specifikke 
øjeblikke fra de 14 uger med undervisning i 
uderummet. Specielt de mest populære lokalite-
ter afstedkom megen gensynsglæde hos flere af 
de interviewede elever.

Vi blev bekræftet i, at et par af stederne havde 
medført at de havde taget undervisningsforløbet 
med hjem – kvadratmeter og ”plantegning” af 
hus (græsarealet på Greisvej), og havde udløst 
samtaler med forældrene omkring det specielle 
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med at have været på kirkegården.
Mange af eleverne brugte endvidere ordene 
sjovt og spændende, og når vi spurgte nærmere 
ind til det, var begrundelserne, at undervisnin-
gen oplevedes anderledes, og at det var positivt.

En del af eleverne refererede også til, at det 
havde været godt at producere ting selv. Det 
kunne være tegninger på jorden, lave en vinkel-
måler selv, lave en grundplan til et ”hus” m.m.

Analyse og fortolkning ift. projektspørgs-
mål
Det undervisnings- og læringsmæssige aspekt:
Ved at flytte undervisningen ud sker der en 
forandring af elevernes – og til dels lærernes 
– indbyrdes forhold. Der sker en ændring af 
relationer og vilkår for samtale og for lærings-
dimensionen – der kommer flere og forskellige 
interaktioner.

Både via observationer, spørgeskemaundersø-
gelse og fokusgruppeinterviews dokumenteres 
det, at eleverne trives pga. flerdimensionelle 
relationsformer.

Eleverne holder grundlæggende af at komme 
ud. En del af eleverne udtrykker særligt deres 
fysiske behov som årsag for dette. Det øgede 
aktivitetsniveau kommer desuden klart frem via 
de mange observationer i form af video og still-
billeder, der indgår i analysen.

Der er en meget klar tilkendegivelse fra elever-
nes side om, at der skal være mere variation i 
skole og læringsliv. I forbindelse med spørge-
skemaundersøgelsen og interviews fremgår det, 
at det drejer sig om såvel andre undervisnings-
former og læringsmiljøer, som andre interakti-
ons og relationsformer. 

Eleverne og lærerne påpeger, at de ønsker en 

kombineret og vekslende brug mellem undervis-
ning af inde versus ude. Lærerne påpeger, at det 
nogle gange vil være en klar fordel at starte inde 
med at give instrukser til dagens arbejde for 
sidenhen at bevæge sig ud i uderummet.

I dialogen med de to lærere fremgår det tyde-
ligt, at der er en del barrierer blandt kollegaer i 
relation til at - i højere grad - bruge uderummet 
som læringsarena. Grundlæggende påpeger de 
dog begge at lærere generelt gerne vil, men at 
de har brug for ”sparket” for at komme i gang – 
at ”turde”.

Begge lærere rejste problematikken med, at 
det var nødvendigt at der var ”sikre” ruter og 
forbindelser mellem skolen og den anvendte 
lokalitet.

Lærernes tilgang til og forståelse for undervis-
ning i uderummet er vægtig og afgørende for at 
kunne få det implementeret i større skala – habi-
tus, miljø etc.

Begge lærerne siger i tilknytning til dette, at det 
vil være vigtigt at få uddannet nogle ”ambassa-
dører” blandt skolens lærerstab for undervisning 
i uderummet - nogle som kan inspirere og vise 
kollegaer, at det er muligt og ikke nødvendigvis 
mere udfordrende end traditionel undervisning 
inde. En anden mulighed er, at der i læreruddan-
nelsen sættes et systematiseret og større fokus 
på de muligheder, der er forbundet med at bruge 
uderummet i undervisningen.

Det vil være en fordel, at der var kendskab til 
de mange undervisningsforløb og kurser, som er 
rettet til interesserede skoler og lærere. Kend-
skab til sådant materiale er ofte kun til stede, 
hvis der på skolen er en ildsjæl som formidler 
sådant til sine kollegaer. Det drejer sig også om 
pædagogisk materiale/undervisningsmateriale – 
der tydeliggør koblinger mellem brug af ude-
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rummet og pædagogiske didaktiske muligheder.

Endelig peger lærerne på, at de oplever stor 
interesse i deres involvering i dette projekt fra 
både ledelse og kolleger.

Lokaliteternes betydning for undervisning i 
uderummet:
Den anden del af undersøgelsen retter sig mod 
de lokaliteter som bliver anvendt for undervis-
ningen i uderummet. I den forbindelse kom der 
flere bud, fra de to lærere, til hvorledes lokali-
teter kunne gøres mere attraktive for lærere at 
bruge i deres undervisning.

For det første var det yderst vigtigt, at der på lo-
kaliteten var placeret samlingssteder strategisk, 
så læreren kunne skabe ro omkring eleverne, når 
instrukser skulle formidles. Lærerne påpegede, 
at det kunne være små ting: et halvtag, en sam-
ling af bænke, et tingsted af større sten, træer, 
buske, m.m.
I øvrigt vil det være en stor fordel for undervis-
ningen i uderummet, hvis der på hver skole var 
udarbejdet skolespecifikt formidlingsmaterielle 
inkl. forslag til udeundervisning i parker og 
nærmiljø tilknyttet den enkelte skole

Projektet har tydeligt vist, at der er mange uud-
nyttede muligheder omkring den enkelte skole 
til at bringe undervisningen ud i uderummet. 
Mange af disse steder kan bruges uden, at der 
er lavet særlige forhold på stederne, men mange 
af dem vil med små ændringer give væsentlig 
bedre muligheder for at lave undervisning på 
disse. 

Samtidig kan det være en god overvejelse at 
inddrage ikke udnyttede lokaliteter ind i under-
visningen i uderummet. Et godt eksempel er 
brugen af en kirkegård til undervisning. Der er 
mange faglige udfordringer: aldersberegning, 
gravstenene selv, arealberegninger, planter, mm. 

Derudover kan brugen af sådanne steder også 
bidrage til elevernes personlige udvikling rela-
teret til autentiske forhold såsom eksistentielle 
forhold om liv og død, etik og moral etc.

Hvis læreren har lyst til at arbejde med ude-
skole, er det ikke sværere i det lange løb end at 
arbejde med undervisning inde, det kræver en 
anderledes tilgang til arbejdet. Projektet viser 
dog samtidig, at selvom begge lærere ikke tidli-
gere har arbejdet systematisk med udeskole, har 
en pædagogisk ballast store fordele. Der skal 
mere til at ryste en sådan pædagogisk, vedkom-
mende har ofte nemmere ved at omstrukturere 
sin undervisning til ændringer i og på lokali-
teterne, og endeligt er vedkommende bedre til 
at gribe pludseligt opståede muligheder – eks. 
at opdage en masse fældede træer på vej til en 
lokalitet, og benytte dem i sin formidling og 
elevernes undersøgelser. 

Tilsyneladende understøtter praktisering af 
udeskole elevernes læring. Årsagerne til dette 
kan være, at der er øget aktivitet forbunden med 
sådanne undervisningsforløb. Det kan være at 
undervisningen bliver mere autentisk for ele-
verne eller det kan skyldes, at den daglige rutine 
brydes og derved vækker elevernes virkelyst - 
det er nyt og anderledes.
Endelig kan det have betydning at undervisnin-
gen finder sted ude i ’virkeligheden’. I områder, 
eleverne ofte i forvejen har kendskab til og 
derfor er autentiske dem.

ANALYSE	OG	FORTOLKNING
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6	 SAMLET	SAMMENFATNING

Skolernes nærmiljø skal give en oplevelse af 
variation. De oplevelser man får i området 
skal ikke kun koncentreres omkring pladser og 
parker, men kan også være langs veje. Værdi-
erne af det man oplever i byen kan sagtens 
være lige store ved et vildtvoksende buskads 
til åbent vand eller en asfalteret plads. I under-
visning, der beskæftiger sig med naturen, er det 
naturligvis en fordel at kunne besøge et område 
der tilbyder artsrigdom og giver oplevelsen af at 
være naturpræget. Folkeskolen har dog mange 
fag, der ikke kun omfatter formidling af naturen, 
så selv simple græsplæner eller pladser med 
belægning kan anvendes kreativt af lærere og 
elever. 

Det er af stor betydning, at klassen ikke er 
i tvivl om hvornår man er ankommet til det 
område, der er mål for udflugten. En markering, 
der er genkendelig for klassen og et mødested 
tæt på ankomstpunktet, kan gøre det væsentligt 
lettere for læreren at samle klassen.

Områder der egner sig til aktiviteter er knyttet 
til rum eller elementer, som klassen måtte møde. 
Dette kan dannes af let genkendelige elementer 
såsom bænke og store sten, der giver en afsæt-
ningsplads til både lærerens og elevernes poser 
og tasker. Kapaciteten af disse rum og elementer 
kan med små greb fra forvalternes side tilpasses 
til den gennemsnitlige klasse på udflugt. 

Nærmiljøet skal tilbyde en bred vifte af aktiv-
iteter. Undervisning kræver forskellige rum alt 
efter elevernes alder. I de mindre klasse har 
læreren ofte brug for at have eleverne inden for 
synsrækkevidde, mens ældre klasser kan få en 
langt større frihed og bevæge sig længere væk 
fra hjerterummet. Samlingsteder, der tilbyder 
tryghed og supplerer de potentielle aktivitetsom-
råder, vil kunne støtte særligt god op om under-
visningen i skolens nære omgivelser. 

Legepladser kan være en stor distraktion for 
eleverne i udendørs undervisningsituationer. 
Aktivitetsområder fungerer derfor bedst hvis 
de placeres med afstand til eller afskærmet fra 
legepladser. Legepladser kan dog bruges i visse 
sammenhænge, men et nærmiljø der er domi-
neret af en legeplads kan være unødigt udfor-
drende at gennemføre undervisning i. 

Ruterne fører uundgåeligt igennem elevernes 
eget lokalområde og er af stor betydning for 
deres oplevelse af den udendørs undervisning. 
Derfor kan ruten spille en vigtig rolle for den 
givne lektion, især hvis den fylder meget i tid 
eller tilbagelagt rute. Sikre og oplevelsesrige 
ruter, der giver mulighed  for ophold, aktivitet 
og undervisning undervejs, kan gøre en stor 
forskel, således at ruten og området rent under-
visningsmæssigt smelter sammen til en helhed. 
Forbedring af trafiksikkerhed på ruter kunne in-
debære at skabe plads til at klassen kan samles, 
især ved vejkryds og trafikale forhindringer.

Det er vigtigt, at skolerne udvikler et godt kend-
skab til deres nærmiljø med henblik på at udføre 
udeundervisning. Grønne forvaltere kan opfor-
dre til et samarbejde ved hjælp af guidede van-
dreture for lærere. Dette bør af skoleledelserne 
værdsættes og prioriteres som en nødvendig 
videreuddannelse uden store omkostninger.
 
Nyttige oplysninger om nærmiljøet skal kunne 
komme hurtigt og let ud til lærerne. En op-
fordring og blåstempling af muligheden for 
at benytte nærmiljøet i undervisningen med 
faktuelle oplysninger om de potentialer der 
ligger i området, kan tænkes at have effekt. 
Skreven og webbaseret information, der er 
let tilgængeligt for lærerne, kan være en stor 
hjælp. Oplysningerne kan være generelle for 
det enkelte fag eller kan rettes meget specifikt 
mod undervisningsplanerne og omfatte forslag 
til konkrete aktiviteter. En mulighed er at ind-
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samle oplysninger om hele skolens nærmiljø og 
udgive en slags ’’skolebrochure". 

Eksisterende netværk for udeundervisning skal 
gøres synlige, ligesom "Ildsjæle" blandt lærerne 
skal værdsættes og bruges konstruktivt. De kan 
videregive konkrete redskaber, men også være 
ambassasører for en ny måde at undervise på. 

De lærere som besidder flair og entusiasme for 
udendørs undervisning, er dem der naturligt går 
forrest, men de skal anerkendes, ligesom deres 
arbejde ikke skal gøres håredere af den grund. 
Dette kan være et middel til at udvikle bege-
jstring blandt andre lærere. 

Et aktivt engagement blandt grønne forvaltere 
kan iøvrigt sende et stærkt signal til lærerne om 
at udendørs undervisning er ønsket og værdsat. 
Uddannelse, videreuddannelse og kompeten-
ceudvikling for lærere kan også spille en rolle i 
at fremme undervisning i nærmiljøet. 

Når udendørs undervisning påbegyndes, er det 
vigtigt at have øjnene åbne for at undervisning 
sagtens kan foregå udendørs i fag, der ikke nor-
malt er knyttet til de klassiske fag der undervis-
es i udendørs; naturfag og bevægelse. Fag som 
sprog, matematik, religion, historie, geografi 
osv. kan få nye dimensioner ved at blive underv-
ist i nærmiljøet.

Skoler skal informeres når interessante ve-
dligeholdelsesopgaver er planlagt. Træfældn-
ing, gravearbejde og vedligehold af skolens 
nærområder kan give anledning til interessante 
diskussioner og være fagligt relevante alt efter 
opgavens art. Oplagte temaer i eksempelvis 
fysik, geografi og biologi kan kobles til faste 
driftsopgaver i skolens lokalområde. Disse kan 
bidrage betydeligt til elevernes læring. 

Anbefalingerne skal bidrage til at fremme 
dialogen mellem lærere og grønne forvaltere, 
men også give som inspiration til den fremtidige 
politik, planlægning og forskning. 

Disse anbefalinger er blevet formuleret som ti 
konkrete tiltag i hæftet Læringsmiljø Nærmiljø. 
(Se bilag 1.)
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7	PERSPEKTIVERING

På baggrund af projektets resultater mener vi, 
at det er oplagt at arbejde for at der kommer til 
at foregå endnu mere undervisning i uderum-
met til glæde for såvel elever som lærere. For at 
dette skal have de bedste muligheder kan vi med 
dette projekts resultater op-stille forslag til fem 
initiativer, som kan have stor afsmittende effekt 
i relation til at fremme brugen af uderummet 
som læringsarena.

For det første at sikre at der på skoler skabes 
et bedre kendskab til de potentielle lokaliteter i 
skolens nærområde. 

For det andet vil mange af lokaliteterne 
via koordineret samarbejde mellem de 
ansvar-lige for de grønne områder og en 
”superbruger”/”ambassadør” for udeskole - 
kunne gøres bedre uden, at det nødvendigvis 
er forbundet voldsomme omkostninger for den 
enkelte skole/kommune. Samlet betyder loka-
liteternes placeringer altså meget for lærerens 
sikkerhedsmæssige overvejelser i forbindelse 
med planlægningen af undervisnin-gen, og ikke 
mindst i gennemførelsessituationerne.

For det tredje, at der på hver enkelt skole sættes 
et – evt. som en kommunal ordning - koordi-
neret udviklingsarbejde i gang med at uddanne 
en eller to lokale udeskole-superbrugere og i 
et samarbejde mellem undervisere på lærerud-
dannelser og forvaltere at udarbejde et for hvert 
skole unikt katalog med detaljeret beskrivelse af 
de enkelte lokaliteter og muligheder for udeun-
dervisning i disse.

For det fjerde at sætte nogle pilotprojekter i 
gang som fokuserer på muligheden for at bruge/
inddrage kirkegårde som en lokalitet for under-
visning i uderummet.

Endelig – for det femte -, at man på læreruddan-
nelserne skærper fokus på de muligheder som 

brugen af uderummet som læringsarena kan 
bibringe – uanset fag. 
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Grønne forvaltere, skoleforvaltere og lærere

Undervisning i skolernes nærmiljø kan have fordele for eleverne i hver
dagens undervisning men også for grønne forvaltere og lærere, som vil 
øge brugen af de grønne områder. 

Vi fokuserer i disse forslag på både kommunikative og fysiske tiltag,  
som kan udløse noget af det potentiale, der er i disse aktiviteter.

Vi vil forsøge at give de grønne forvaltere indblik i fænomenet ude
undervisning og fremhæve hvilken rolle, de kan spille i forbedringen  
af vilkår for udeundervisningen i skolenære områder.

For lærere og skoleforvaltere vil vi belyse mange af de muligheder, der 
er for øget brug af udeundervisning i skolernes nærmiljø.

Til hele gruppen ønsker vi at kommunikere, at det ikke behøver at være 
forbundet med stort besvær og tunge driftsmæssige opgaver at foretage 
undervisning i grønne områder.  

Vi opfordrer både skoler og grønne forvaltere til at samles om emnet  
og bygge videre på disse tiltag.

Formål og målgruppe
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De seneste 10 år er fænomenerne udeskole og naturklasse kommet på 
dagsordenen i Danmark, idet et stigende antal danske lærere og skoler 
har indført en ugentlig naturdag. Troen på, at naturen kan og bør spille 
en rolle i børn og unges opvækst, er synlig i Danmark, bl.a. gennem 
årtiers brug af naturskoler, skovbørnehaver, naturvejlederordningen og 
naturcentre samt i overordnede paragraffer og love for dagtilbud og 
skole. Det nyeste skud på stammen er disse udeskole og naturklasse
aktiviteter i grundskolen. Her betoner man, at naturen og nærmiljøet 
kan og bør spille en rolle i børns læring, skoleliv og formelle uddannelse. 
Alt i alt har det betydet, at der er en stigende fokus på naturklasse og 
udeskoleaktiviteter som en del af undervisningen i grundskolen. 

Udeskole fænomenet kan karakteriseres som en række pædagogiske ud
viklingsprojekter igangsat og omsat til praksis på decentralt plan – ofte 
af den enkelte lærer eller skole. Udeskole er ikke igangsat af centrale 
ministerielle initiativer, og udeskole kan derfor se meget forskellig ud fra 
skole til skole og fra lærer til lærer. Mange faktorer er med til at skabe 
rammerne for udeskole: tid, økonomi, regler m.m. Gennem de seneste 
år har udeundervisning fået mere og mere fokus fra politisk, administra
tiv og politisk side. Således har planlæggere og forvaltere af natur og 
grønne områder i lighed med folkeskolelærere også fået øje på natur og 
grønne områders potentiale som undervisnings og læringsmiljø.

»Troen på, at naturen kan og bør spille en rolle  
i børn og unges opvækst, er synlig i Danmark«

Udeskolebegrebet



5

Skolelederne anser især lønudgifter til en evt. ekstra lærer og transport
udgifter som begrænsende for udeskole og naturklasseaktiviteter. Det 
ser derfor ud til at, at forvaltere af grønne områder sandsynligvis kan 
spille en væsentlig rolle i forhold til udeskoler – dels ved at gå i dialog 
med skoler og lærere om deres behov, dels ved at hjælpe med at skabe 
muligheder for at praktisere udeskole tæt på skolerne for at minimere 
transportomkostninger og behovet for at være to lærere. Der er dog 
behov for øget viden på dette område.

»Udeskole er ikke igangsat af centrale ministerielle 
initiativer, og udeskole kan derfor se meget forskellig 
ud fra skole til skole og fra lærer til lærer«

Udbredelse af udeskole i Danmark
Peter Bentsen, Hans Skov-Petersen 
2007.
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Nærmiljø for udeundervisning

Mens Natur og Teknik er domi-
nerende som fag i udeundervisning 
findes muligheder i alle fag. Her bru-
ges et gravsted som udgangspunkt til 
regnestykker i matematik.

Undervisning uden for skolen fører muligheder og udfordringer med 
sig for både lærere, skoleledere og områdets forvaltere. Det er vigtigt 
at kunne indse, belyse og udvikle undervisningsmuligheder i skolernes 
nærmiljøer.

Et nærmiljø kan bestå af mange forskellige lokaliteter, alt fra vejene om
kring skolen til parker og kirkegårde. Ved undervisning i det nære miljø 
kommer eleverne til at benytte deres nabolag aktivt, og dette kan give en 
tryghed og en stedstilknytning og hjælpe læringsprocessen.

Et konkret resultat af denne undervisning kan være, at man blødgør skel
let imellem skole og hverdag; elevernes nærmiljø og læringsmiljø smelter 
sammen, og undervisningen fremhæver det spændende og fascinerende 
ved de steder, hvor man bevæger sig til hverdag.
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Ti tiltag

Kend dit nærmiljø 

Identificér ildsjæle 

Inddrag alle fag

Informér om det offentlige rum

Informér om driftsaktiviteter 

Optimér ruterne

Sørg for diversitet 

Skab samlingssteder

Giv plads til aktiviteter 

Adskil fra legepladser
Selv de mest utaknemmelige steder 
kan bruges af en dedikeret udeun-
derviser, der kender sit nærmiljø. Dog 
kan udeundervisning lettes for alle 
lærere med simple forbedringer af 
både selve området og ved hjælp af 
kommunikation derom.
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Fem kommunikative tiltag

Brug af nærmiljøet – såvel de grønne områder som andre områder i nærmil
jøet – hænger tæt sammen med et kendskab til eksistensen af disse og/eller at 
få kendskab til disse.

Det er også vigtigt, at der for den mere uerfarne lærer med uderummet som 
læringsrum ligger nogle gode eksempler på, hvorledes denne tilgang kan indgå 
i skolens fag eller på tværs af disse. Alt i alt bud på de mange muligheder lo
kalområdet rummer. 

Dette med henblik på at øge variationen – noget som mange elever efter
spørger – i undervisningens form og folde læringsmiljøets muligheder ud i 
relation til såvel skole som de enkelte lærere.
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Kend dit nærmiljø

Sørg for at lærerne har kendskab til skolens omgivelser

Det er vigtigt, at det på de enkelte skoler sikres, at lærerne har kend
skab til alle de lokaliteter og områder omkring skolen, som potentielt 
kan indgå i undervisningen.

Ved en sådan samling af informationer af såvel fysisk som pædagogisk
didaktisk karakter øges mulighederne for at uderummet eller nærmiljøet 
kan komme til at indgå i undervisningen i større grad end i dag. 

Det er væsentligt, at der fremover bevidst arbejdes med dette via eks
empelvis skoleledere, og at disse muligheder sikres en forankring blandt 
skolens lærere.

Hvis man som lærer kender eller får øget kendskab til skolens nærmiljø, 
er mulighederne for at implemetere udeundervisning forbedrede.

At læreren kender stedet/lokaliteten er afgørende for, at det i første 
omgang besøges, og at der sidenhen kan ske en formidling omkring ste
det og dets muligheder i relation til undervisningen til de andre lærere 
på skolen.



13

Sundby Kirkegård

Skole

Sundbyvester 
Plads

Sansehaven Persillevej

Greisvej

Am
agerbrogade

Am
ager StrandPark

500m 1km

0 m500 m 500 m 1000 m

A
m

ager Strandpark

Sansehaven Persillevej

Sundbyvester Plads Greisvej

Sundby Kirkegård

A
m

agerbrogade

Kendskab til nærmiljøets potentialer 
er nært forbundet med tilgængelighed 
fra skolen samt rutens karakter. Det 
er vigtigt at overveje om det er muligt 
at dele undervisningen op i bidder på 
ruten.
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Identificér ildsjæle

Find frem til ildsjæle blandt lærerne og på ledelsesplan på 
skolerne og sørg for et højt informations og inspirations
niveau til disse

Det er vigtigt, at der blandt skolens lærere er, eller skabes, nogle ildsjæ
le/ambassadører, der ser muligheder i og har, eller tilegner sig, erfaringer 
med at bruge nærmiljøet uden for klasselokalet i undervisningen. 

Disse kan f.eks. »fremmes« ved at øge informationsniveauet om de 
potentielle områder i nærmiljøet via foldere fra forvalterne af de grønne 
områder.

En anden og måske bedre mulighed er, at der sikres en efteruddannelse 
af lærere, og at der på skolen er en mere målrettet fokus på dette i 
forbindelse med pædagogiske dage.

Det kan ske via foredrag, oplæg, workshops med sparring fra personer 
med viden om de didaktiske muligheder, som nærmiljøet kan give alle fag 
og elever på alle alderstrin. Dette kan på længere sigt betyde, at varia
tionen i skolernes pædagogiske profiler vil blive styrket og udviklet til 
glæde for både elever og lærere.

Udeundervisning er for det meste et 
valg for den enkelte lærer frem for et 
krav oppefra. Det er derfor vigtigt at 
skabe kontakt til og støtte ildsjæle.



15



16

En stor græsplæne eller plads kan 
hurtigt forvandles til et undervis nings
rum med mange muligheder.  

Inddrag alle fag

Brug udeundervisning i alle 
fag og gerne på tværs af 
disse

Dette projekt har vist, at det er 
muligt at bruge nærmiljøet i en del 
fag som normalt ikke forventes at 
bruge uderummet: bl.a. kristen
dom, matematik, historie, dansk. 
Det er derfor vigtigt at sikre/skabe 
mulighed for, at der på de enkelte 
skoler foreligger information om 
nærmiljøets muligheder. 

Eleverne laver beregninger i mate-
matik ud fra egne indsamlede data 
på en kirkegård.
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Kvarterets tagvinkler bliver brugt i 
matematik.
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Informér om det offentlige 
rum
Sørg for at få skabt let tilgængelig og velegnet information 
om det offentlige rum

Dette projekt har vist at en del af de områder, som lærerne har brugt, 
ikke er »de grønne områder« men andre områder, som i vidt omfang er 
»opdaget« og integreret af de deltagende lærere. Det er derfor vigtigt at 
sikre information omkring de andre områder i skolens nærområde.

En del af informationen omkring anvendelse af skolens nærmiljø vil 
kunne opnås gennem pjecer udviklet til formålet. 

Vi anbefaler, at der fra kommunalt hold udvikles sådanne, og at der i 
beskrivelserne bl.a. indgår en uddybning af områdernes indretning.

En anden mulighed er, at der i fællesskab mellem forvaltere af de grønne 
områder og personer med indsigt i de didaktiske muligheder i forhold til 
fag og elever samt læring og udvikling, udarbejdes en »skolebrochure« 
målrettet den enkelte skole. En sådan brochure vil være dækkende for 
alle potentielle områder og samtidig sikre en refleksion hos lærerne om
kring den didaktiske dimension omkring skolens nærmiljø som lærings
arena.

Vi anbefaler en helhedsorienteret beskrivelse af rammer for under
visningen og potentialerne for læring og udvikling.

Pjecer kan være en mulighed for at 
tilbyde lærerne information om det 
offentlige rum.
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Informér om drifts
aktiviteter 
Giv information til skolerne når spændende drifts
operationer planlægges

Hvis forvaltningen formidler informationer til skolerne omkring akti
viteter i eller på de grønne områder i skolens nærområde, kunne det 
bibringe lærerne mulighed for at udnytte potentialerne. 

Det kunne inspirere lærerne til at nuancere deres planlægning, gennem
førelse og evaluering af undervisningen gennem en øget brug af skolens 
nærmiljø i deres undervisning. 

Eksempelvis kunne træfældning give mulighed for at arbejde med træ i 
mange sammenhænge: aldersdatering, årstider og træers vækst, praktisk 
arbejde, aktiviteter mm.

Beskæring af træer kan give anled-
ning til mange gode diskussioner i 
flere fag.
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Muligheden for at bruge forskellige 
sanser kan give anledning til en hyg-
gelig, ikke-krævende aktivitet for ele-
verne, men kan også bruges direkte i 
undervisningen.
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Fem fysiske tiltag

Mange grønne områder tilbyder til dels de nævnte tiltag, og i 
mange tilfælde kan man med få fysiske ændringer forbedre for
hold for udeundervisning betydeligt. Hvor nye skoler og/eller 
grønne områder planlægges, kan forslagene anvendes uden de 
store omkostninger.
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Optimér ruterne 

Planlæg samlingssteder og skab trygge ruter

Da gåturen fra skolen i sig selv kan betragtes som en væsentlig del af 
børnenes oplevelse af turen, bør ruterne tænkes med henblik på det. 
Muligheden for at samle klassen væk fra trafik og forstyrrelser på ruten 
kan bruges til at opdele turen og give lærerne mulighed for at igangsætte 
læringsaktiviteter. 

Tungt trafikerede veje virker både som en psykologisk og fysisk barriere 
for lærere, som skal ud med en klasse. Trygge ruter fra skolen til de 
grønne områder bør derfor etableres, hvor disse mangler. Det kan eks
empelvis være afgrænsede samlingssteder i nærheden af større vej kryds 
men også ved busstoppesteder, hvilket kunne give lærerne øget tryghed, 
når der ventes på bussen. 

Sikre, trygge og oplevelsesrige ruter 
mellem skoler og grønne områder.

Muligheden for at samle klassen væk fra trafik og forstyrrelser på ruten kan 
bruges til at opdele turen og give lærerne mulighed for at igangsætte lærings-
aktiviteter. 
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Selv på fortovet kan undervisningen 
foregå, når bare der er plads nok til 
hele klassen.
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Sørg for diversitet 

Sørg for en god variation i karakterer 
i den enkelte skoles grønne nærmiljø.

Bevar og skab forskelligartede områder i skolens nærmiljø

Grønne områder i skolernes nærmiljø bør repræsentere forskellige 
karakterer. De enkelte grønne områder må gerne være relativt ensar
tede i sig selv, men lærerne skal kunne vælge et område, eller dele af et 
område, som er vildt, plejet, åbent, rumligt varieret, artsrigt, fredfyldt 
eller travlt. Vandhuller, søbredder og vandløb tiltrækker både lærere 
og elever. Da natur og teknikfaget er dominerende i forhold til udeun
dervisning, giver denne præference god mening. Til gengæld kan noget 
så enkelt som en flad græsplæne også give muligheder for spændende 
udeundervisning. 
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Også større asfalterede områder kan 
have potentiale i udeundervisningen.
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Skab samlingssteder

Sørg for samlingssteder ved ankomst 
til grønne områder. 

Sørg for gode samlingssteder i områder der er egnet til 
udeundervisning

Ankomsten til destinationen er vigtig at markere, og det kan gøres ved 
samlingssteder i et aktivitetsrum. Der skal naturligvis tages hensyn til 
trafiklarm og andre distraherende elementer i forhold til placering af 
samlingssteder. Samlingssteder skal ideelt set kunne rumme en klasse på 
2530 elever. Dette giver mulighed for, at læreren kan snakke roligt med 
alle. Et område med en diameter af 10 m passer godt til dette formål. 
Samlingssteder kan eksempelvis bestå af en stenkreds eller mindre grup
per af bænke. Læ hjælper mod afkøling og er støjreducerende. Det giver 
bedre mulighed for at holde en rolig stemning blandt eleverne. En rumlig 
afgrænsning vil også forstærke stedslighed men skal dog have udsyn til 
potentielle aktivitetsrum. 
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Samlingssteder skal ideelt set kunne 
rumme en klasse på 25-30 elever.
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Giv plads til aktiviteter

Sørg for plads til aktiviteter til flere alderstrin

Aktiviteter i forbindelse med udeundervisning varierer meget i brug af 
plads alt efter, hvor trygt området kan betragtes. Stedet, hvor der fore
går aktiviteter, behøver ikke være aflukket, men det er vigtigt, at lærer
ne let kan beskrive dets afgrænsning for eleverne. Det hjælper, hvis der 
findes kendte elementer, såsom skovkanter, vandkanter, »der hvor stien 
bugter« osv. Steder som kan bruges til at definere aktivitetsrummet. 

Med yngre klasser foretrækker lærerne tit overskuelige aktivitetsrum, 
hvor et samlingssted også udgør et centralt udsigtspunkt; dér hvor 
læreren tit stiller sig, mens eleverne arbejder og er aktive. Det skal 
herfra være muligt for læreren at kunne kalde på alle børn. Typisk vil det 
give en radius fra samlingspunktet på cirka 20 m. Ældre klasser kan råde 
over meget større arealer, mere komplekse rumligheder og kan sagtens 
være uden for lærerens synsrækkevidde i længere tid. Dog er et sam
lingssted vigtigt til igangsættelse af og opsamling på aktiviteter.

Ældre klasser kan råde over meget 
større arealer, mere komplekse 
rumligheder og kan sagtens være 
uden for lærerens synsrækkevidde i 
længere tid.
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For yngre klasser foretrækker læ-
rerne tit overskuelige aktivitetsrum, 
hvor et samlingsted også udgør 
et centralt udsigtspunkt; der hvor 
læreren tit stiller sig, mens eleverne 
arbejder og er aktive. Det skal 
herfra være muligt for læreren at 
kunne kalde på alle børn.
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Adskil fra legepladser

Sørg for adskillelse af samlingssteder og legepladser

Legepladser kan distrahere børn fra undervisningsaktiviteter. Det er 
derfor fornuftigt at holde legepladser og samlingssteder/aktivitetsrum 
synligt adskilt fra hinanden. Ideelt skal læreren kunne vælge at und
gå legepladser under deres udeundervisningsforløb med klassen. Til 
gengæld kan aflastning være vigtigt under udeundervisningsforløb, især 
for drenge som skal »brænde noget krudt af«. Et eksempel på et sådant 
aflastningsrum kunne være så enkelt som en kort rute, der løbes om
kring eksempelvis en græsplæne. Legepladser tiltrækker børn og tilbyder 
tidsubegrænsede aktiviteter. Læreren har en stor opgave i at afgrænse 
tidsforbruget, hvis klassen er på en legeplads.

Legepladser fremkalder oftest en 
bestemt adfærd hos eleverne, hvilket 
kan virke forstyrrende i undervis-
ningssammenhæng.
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Kontakter og netværk

Kontakter 
For mere information om projektet kan forfatterne kontaktes direkte.

Landskabsarkitekt Richard Hare, hare@life.ku.dk (parkforvaltning og 
landskabsdesign)
Ph.d.studerende Peter Bentsen, pbe@life.ku.dk (udendørspædagogik og 
parkforvaltning)
Københavns Universitet, LIFE, Skov & Landskab, www.sl.life.ku.dk

Seminarielektor Inge Regnarsson, inre@ucc.dk (udendørspædagogik)
Seminarielektor Klaus Bruun, klbr@ucc.dk (udendørspædagogik)
Univeristy College Capital, Læreruddannelsen Zahles, www.zahle.ucc.dk

Studielektor Erik Mygind, emygind@ifi.ku.dk (case studier i udeskole 
forskning)
Københavns Universitet, NAT, Institut for Idræt, www.ifi.ku.dk

Netværk
De to danske netværk Skoven i Skolen og Udeskole.dk er de primære 
kilder for information og inspiration til udeundervisning.

Skolen i Skoven
www.skoveniskolen.dk

Udeskole.dk
www.udeskole.dk
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Om projektet
Udgangspunktet for dette Forsknings og Udviklingsprojekt er at betrag
te byens offentlige rum som en ressource med stort iboende potentiale. 
Spørgsmålet er, hvordan skolers nærmiljø kan anvendes, således at disse 
med fordel kan supplere og optimere undervisningen?  

Et samarbejde mellem Københavns Universitet og UCCLæreruddan
nelsen Zahle, gav mulighed for at kombinere observationer og analyser 
af forskellige udeundervisningsforløb. Der blev lagt fokus på pædagogiske 
aktiviteter og udført landskabs og oplevelsesanalyse af de forskellige 
områder, der blev benyttet. Ved at sammenligne resultater fra to paral
lelt kørende forsøg, har projektet sigtet mod at skabe en helhedsvurde
ring af emnet og formulere de i hæftet præsenterede anbefalinger.

De i alt 36 observationer af udeundervisningsforløb foregik på 10 for
skellige lokaliteter i København fra sommeren 2008 til sommeren 2009. 
Udeundervisning foregik i gåafstand fra skolerne for en klasse på folke
skolens mellemtrin og i følgeskab med blot én lærer.

Projektet er finansieret af Friluftsrådet, støttet med tips og lottomidler 
til friluftslivet.
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