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Indledning 
Der arbejdes konstant med at forbedre undervisningen i folkeskolen. Nye 

undervisningsmetoder vinder indpas og man kan næsten få fornemmelsen af, at der går 

”mode” i nye pædagogiske tendenser. Udeskole er et af de principper som i de senere år har 

vundet frem i folkeskoledebatten. Udeskole er ideen om aktivt at inddrage uderummet og de 

omkringliggende omgivelser i undervisningen. Det er ideen om at få praksis i hænderne og 

dermed kunne koble teorien fra klasselokalet med virkeligheden.  

En række forskere er begyndt at beskæftige sig med emnet og de er positive stemte. Udeskole 

er godt! Arne Jordet konkluderer i sin bog ”Klasserommet utenfor”, at det ikke er muligt at 

realisere den norske folkeskoles dannelsesambition, hvis ikke uderummet inkluderes i 

undervisningen. Ligeledes viser Erik Mygind i Rødkildeprojektet1 blandt andet, at der er 

sundhedsmæssige gevinster ved udeskolen og at elevernes problemløsnings- og relationelle 

kompetence er i fokus, når undervisningen rykker ud (Mygind 2005: 59-60).  

I en formodning om at flere og flere benytter udeskole, har Peter Bentsen i 2010 i sin Ph.d. 

”Udeskole: outdoor teaching and use of green space in Danish schools” undersøgt, hvordan 

skolerne bruger udeskole. Han konkluderer blandt andet at 28 % af de responderende 

folkeskoler benytter udeskole (Bentsen 2010: 7) og at lige knap 70 % af de adspurgte lærere 

mener, at udeskole kan stimulere elevernes faglighed (ibid.: 87). 

Personligt er jeg også begejstret for udeskole. Jeg får energi og motivation af at være ude og 

jeg oplever meget konkret, hvor og hvordan jeg kan bruge min viden i praksis. Jeg er mere 

deltagende og det jeg lærer udenfor står tydeligere i hukommelsen, end den undervisning jeg 

er blevet præsenteret for indendørs. 

Peter Bentsens forskningsarbejde kan dog også fortælle, at der er et misforhold mellem den 

teoretiske udeskoledidaktik og det der bliver praktiseret ude i den ”virkelige verden” (ibid.: 

8).  Han kan også konkludere at, i historiefaget benytter kun 18 ud af 107 lærere udeskole i 

indskolingen og i udskolingen er det kun 9 lærere.  

Jeg oplever også selv, at det er svært at planlægge en undervisning i historie som tager 

udgangspunkt i uderummet. Jeg oplever at planlægningen tager tid, udførelsen tager tid, det 

er ressourcekrævende og det er svært at få et ”lille” fag som historie til at passe i udeskolens 

                                                        
1 Rødkildeprojektet er et casestudie af en naturklasse på Rødkilde Skole, hvor en klasse havde en ugentlig 
naturdag. Klassen blev fulgt af en række forskere i 3 år, som undersøgte hvordan den ugentlige naturdag 
påvirkede elever, lærere og forældre. 



 4 
Udeundervisning som arbejdsform i historie 
Tilde Østbjerg Jørgensen, 30291003 
Institut for skole og læring. Professionshøjskolen Metropol 

rammer. Og det er jo en skam, når nu de beviste goder ved udeskolen bliver flere og flere. 

Derfor arbejder jeg ud fra en hypotese om, at udeskolens grundlæggende principper som 

eksempelvis at undervisningen skal foregå væk fra skolens bygninger, at den skal foregå 

regelmæssigt og med en vis varighed, gør det vanskeligt at arbejde med udeskole i et 

enkeltfag som historie 

I denne opgave beskæftiger jeg mig med udeskole og søger at svare på, hvilke udfordringer 

der er ved netop at praktisere udeskole. Samtidig undersøger jeg, hvordan uderummet kan 

benyttes indenfor de strukturelle rammer som folkeskolen stiller til rådighed i dag og hvilken 

indflydelse det vil have på undervisningen i historie. 

Problemformulering 

Hvordan kan uderummet inddrages som læringsrum i historiefaget indenfor de strukturelle 

rammer folkeskolen stiller til rådighed i dag og hvilke konsekvenser får inddragelsen af 

uderummet for historieundervisningen. Herunder en undersøgelse af, hvilke udfordringer 

lærerne oplever ved at praktisere udeskole i folkeskolen. 

Læsevejledning 

Mit udgangspunkt for opgaven er, at jeg ser mange gode elementer i teorien bag udeskole. Jeg 

ser dog også, at det er svært at praktisere i et ”lille” fag som historie og i de eksisterende 

rammer som Folkeskolen tilbyder. Jeg ønsker derfor at undersøge 2 vinkler:  

- Hvilke konkrete udfordringer oplever lærerne ved praktisering af udeskole 

- Hvilke styrker og svagheder har uderummet som læringsrum i historieundervisningen 

Opgaven er bygget op i følgende afsnit: 

- Teoretisk udgangspunkt.  Her kigges på teori der understøtter udeskolens 

kompetencer. Jeg har fokus på John Deweys begreber ”erfaring” og ” mennesket som 

handlende organisme”. Endvidere præsenterer jeg et sociokulturelt perspektiv på 

læring, karakteriserer historiefaget gennem ”historiebevidsthed” og forholder mig til 

forskellige niveauer af rammefaktorer. 

- Teoriens betydning for udeskole i historiefaget. Her kobler jeg de bærende elementer i 

det teoretiske udgangspunkt: Dewey, udeskole, et sociokulturelt perspektiv på læring 
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og historiebevidsthed. Dette for at tydeliggøre, hvad valget af disse teoretiske 

udgangspunkter har for undervisningen i historiefaget. 

- Undersøgelsesdesign. Her gennemgås projektets dataindsamlingsmetoder, som er 

spørgeskema og observation. Der udover præsenteres en evalueringsrapport fra 

University College Syddanmark, som vil blive benyttet i analysen. 

- Analysen. Dette afsnit er todelt. Første afsnit ”udfordringer ved udeskolen” klarlægger 

hvilke udfordringer og betænkeligheder lærere har ved at indføre udeskole i deres 

undervisning. Til dette benyttes rammefaktorteorien og det empiriske materiale er 

spørgeskemaer og evalueringsrapporten.  

I anden del af analysen ”udeundervisningens muligheder” vil jeg gennem 

observationer af udeundervisning analysere på, hvad udeundervisning kan tilbyde 

historiefaget. Dette gøres gennem 4 centrale aspekter fra det teoretiske udgangspunkt. 

- Diskussion: Her søger jeg at diskutere, hvad udeundervisning kan tilbyde historiefaget. 

Jeg ønsker også at diskutere, hvor jeg ser forskelle på udeundervisning i forhold til 

udeskole.  

- Konklusion. Opgavens pointer samles og der svares på problemformuleringen.  

- Handleperspektiv. Med konklusionen som baggrund gives der et bud på, hvordan 

udeundervisning kan implementeres i historieundervisningen i folkeskolen og hvilke 

overvejelser man skal gøre sig, hvis man vil praktisere udeundervisning. Disse 

overvejelser sættes i spil med regeringens oplæg til en ny folkeskolereform ”Gør en 

god skole bedre” fra december 2012. 

- Perspektivering. Perspektiveringen vil have karakter af en evaluerende 

perspektivering. Her reflekterer jeg over, i hvor vidt grad opgaven svarer på 

problemstillingen og om hvordan andre metodiske tilgange kunne have styrket 

opgavens resultat. 

Begrebsafklaring 

UdeskoleNet definerer udeskole som: ”Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor 

undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure” (udeskoleNet.dk), og det er 

denne definition jeg benytter mig af i forståelse af udeskolebegrebet. Jeg tilføjer dog Peter 
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Bentsens uddybninger til min forståelse af begrebet (Bentsen 2010: 168): udeskole er 

”undervisningsaktiviteter, der foregår 

- uden for skolens bygninger, og 

- regelmæssigt (hver eller hver anden uge), og 

-  struktureret (tænkt ind i årsplanerne), og 

- over en vis periode (hel- eller halvårligt), og 

- med en vis varighed (minimum en halv dag), og 

- med et fagligt indhold (enkelt- eller tværfaligt) i samspil med indeundervisningen.” 

Hvis undervisningen ikke opfylder alle disse krav, men stadig foregår udenfor skolens rum, 

betegner jeg dette som udeundervisning. 

Der udover er det væsentlig at gøre opmærksom på, at jeg har en antagelse om nogle 

eksisterende rammer i folkeskolen, som undervisningen oftest skal indordnes. Jeg er bevidst 

om, at rammerne kan variere, men de rammer jeg arbejder ud fra er historieundervisning fra 

4.-9. klassetrin, ofte 2 x 45 min om ugen i et fast skema. Der er én lærer og en begrænset 

økonomi til rådighed. Der udover skal undervisningen tage udgangspunkt i nationale 

bestemmelser som Fælles Mål inklusiv en historiekanon og en mulig afgangsprøve i niende 

klasse.  

Med begrebet læringsrum henviser jeg til det areal, hvor undervisningen finder sted og hvor 

læreren tilsigter at der sker en læring. I et læringsrum er det altså ikke sikkert, at en faktisk 

læring finder sted. 

Teoretisk udgangspunkt 
Mit empiriske materiale analyserer jeg gennem John Deweys tanker om læring, begrebet 

historiebevidsthed og et sociokulturelt perspektiv på læring. Jeg fokuserer på Deweys tanker 

om mennesket som et handlende væsen og på hans erfaringsbegreb og ser på konsekvenserne 

af denne forståelse i undervisningen. Efterfølgende vil jeg karakterisere historiefaget og hvad 

netop dette fag skal kunne gennem begrebet historiebevidsthed. Slutteligt vil jeg se på læring 

med et sociokulturelt perspektiv, for at i afsnittet ”teoriens betydning for historiefaget” at 

kunne klarlægge, hvordan jeg ser at historiebevidsthed, udeskole og et sociokulturelt 

perspektiv på læring kan spille sammen.  
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I dette afsnit ønsker jeg at sætte en ramme for min forståelse af baggrunden for 

praktiseringen af udeskole og gennem denne ramme kan jeg analysere, hvad udeundervisning 

kan tilbyde eller har af mangler i forhold til udeskole i historiefaget. 

Mit empiriske materiale der er baggrunden for, at jeg kan undersøge hvilke udfordringer 

lærerne oplever med praktiseringen af udeskole, analyserer jeg gennem Hilde Hiim og Else 

Hippes forståelse af begrebet rammefaktorer. Jeg bruger dette, for at kunne klarlægge på 

hvilke niveauer, der opleves udfordringer med udeskole. 

Mennesket handler og opbygger erfaringer 

John Dewey forstår mennesket som ”en levende organisme, der indgår i en stadig og aldrig 

afsluttet interaktion med sine omgivelser”(Winther-Jensen 2004:142). Organisme skal forstås 

som hele mennesket og derfor skildres der ikke på fx fornuft og følelse eller tænkning og 

handling. Når tænkning og handling er uadskillelige, grunder det i en forståelse af, at 

mennesket som handlende væsen vil producere tænkning, til de problemer det møder i sin 

interaktion med omgivelserne. Mennesket kan derfor aldrig stå udenfor lærings- og 

forandringsprocesser, da mennesket altid vil handle og i tilknytning til sine handlinger, tænke 

og reflektere (ibid.: 142-145).  

Gennem processen: ’handling – tænkning – refleksion – handling’ vil mennesket opbygge 

”erfaringer”, som Dewey definerer som ”interaktionen mellem organismen og dens omgivelser” 

(ibid.: 138). Erfaringer er virkeligheder for det enkelte menneske, som de har opbygget 

gennem deres interaktion med omgivelserne. Disse erfaringer kan ændres gennem en ny 

handlen, tænkning og refleksion og dermed komme tættere på sandheden, uden dog at være 

mere virkelige for den enkelte end den foregående erfaring. For Dewey er viden den erfaring 

der succesfuldt er afprøvet i praktisk handling (Brinkmann 2006: 64-65).  

Konsekvenser for undervisningen 

Med Deweys forståelse vil mennesket altid indgå i læreprocesser, da vi ikke kan leve et liv 

uden at handle. Dermed følger følgende definition af uddannelse: ”den reorganisering af 

erfaring, som føjer yderligere mening til denne, og som øger evnen til at give retning til senere 

erfaring”(Dorf 2008:22). Skolen er én af de rammer, hvor denne ”uddannelse” finder sted og 

skolens opgave er derfor, at højne erfaringernes kvalitet (Brinkmann 2006:175).  

Deweys fokus er på det menneske, hvor man ønsker at erfaringernes kvalitet bliver højnet. 

Elevens erfaringsverden er derfor udgangspunktet for undervisningen og derfor skal det man 
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beskæftiger sig med i undervisningen være en forlængelse af de erfaringer, man bringer med 

sig fra livet uden for skolen (Winther-Jensen 2004:165). Læreren ses som værende mere 

erfaren og har dermed kompetencer til at opkvalificere elevens erfaringer. Det er netop dette 

som er lærerens funktion (Brinkmann 2006:187). Læreren skal stille et læringsrum til 

rådighed, som bærer præg af det som Ivar Bjørgen kalder et helhedsorienteret system (Hiim 

og Hippe 2007:226): 

1. Opdage er problem   

2. Acceptere det for alvor 

3. Arbejde realistisk, for livet 

4. Knytte det til egne erfaringer 

5. Afprøve, anvende det i praksis 

Gennem dette system har mennesket mulighed for at handle og for at opkvalificere sine 

erfaringer gennem interaktion med omverdenen. 

Et sociokulturelt perspektiv på læring 

Vi kan forenkle forståelsen af sociokulturel teori, ved at dele ordet op i ”socio” og i ”kulturel”. 

Med ”socio” henviser man til, at læring sker i sociale praksisser, læring sker i fællesskab og 

ved interaktion mennesker i mellem. Med ”kulturel” henviser man til, at læringen er afhængig 

af den kultur som læringen er en del af. Læring er situeret og infiltreret i en historisk og 

kulturel kontekst. 

Med et sociokulturelt perspektiv på læring forstår man læring som deltagelse i sociale 

praksisser. Aktivitetsformen er praktisk aktivitet, hvor kundskab bliver konstrueret gennem 

interaktion og samhandel med omgivelserne. Læring er altså ikke en individuel proces, men 

en proces hvor interaktion og samarbejde er grundlæggende elementer i læringsmiljøet. 

Olga Dysthe kalder sociokulturel et ”perspektiv” på læring, da hun ser forskellige aspekter og 

vinkler ved det sociokulturelle syn på læring. Hun opstiller følgende seks (Dysthe 2001:49): 

1. læring er situeret 

2. Læring er grundlæggende social 

3. Læring er distribueret 

4. Læring er medieret 

5. Læring er deltagelse i praksisfællesskaber 
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6. Sproget er centralt i læringsprocesser 

Når læring er situeret betyder det, at de sociale og fysiske kontekster er en integreret del af 

aktiviteten og at aktiviteten er en integreret del af læringen. Læringen skal altså ses i 

sammenhæng med konteksten og derfor skal man som lærer tænke i autentiske kontekster. 

Interaktionen med andre i læringsmiljøet er afgørende for læringen, læring er grundlæggende 

en social disciplin, der sker mellem mennesker. I forlængelse heraf er læring distribueret 

mellem mennesker indenfor et fællesskab. Med det skal forstås, at alle i et fællesskab har 

forskellige færdigheder, som sammen er nødvendige for en helhedsforståelse. Hvis vi trækker 

på alles færdigheder og erfaringer, kommer vi tættere på løsningen af en given 

problemstilling. Gennem forskellige ressourcer, redskaber og artefakter kan vi forbedre og 

kvalificere vores løsninger på problemstillinger. At læring er medieret henviser til et fokus på 

de praktiske og intellektuelle ressourcer som vi har adgang til og som vi kan bruge til at forstå 

omverdenen og for at handle.   

Læring som deltagelse i praksisfællesskaber peger igen på, at læring er et socialt fænomen og at 

læring foregår ved deltagelse i praksisfællesskaber. Læring bliver fremmet af, at de 

deltagende har forskellige kundskaber og færdigheder og at læringen foregår i forskellige 

handlingsfællesskaber. Ved alle disse aspekter er sproget centralt. Sproget placerer os i en 

kulturel og historisk tradition gennem de holdninger som en sproglig fremstilling altid vil 

indeholde. I kommunikationen er der et stort læringspotentiale, da det en proces, hvor man 

deler erfaringer, så disse erfaringer bliver fælles (ibid.:49-56).  

At undervise i et sociokulturelt perspektiv, vil altså have fokus på en læring i et kulturelt og 

socialt fællesskab i autentiske kontekster med fokus på sproget og de redskaber og ressourcer 

man omgås.   

En karakteristik af historiefaget - historiebevidsthed 

Det følgende har til formål at karakterisere historiefaget i folkeskolen. Formålet med dette er, 

at have en baggrund for at kunne diskutere og vurdere om udeskole og udeundervisning er 

meningsgivende i dagens historieundervisning. 

Historiefaget i dag tager sit afsæt i Fælles Mål 2009. Fagets formål har fokus på kronologisk 

overblik, udvikling- og sammenhængsforståelse og på fortolkning og formidling. Et begreb 

som dog ofte fremhæves som et af de primære mål med historieundervisningen er 

”historiebevidsthed”. Det er et begreb som første gang blev præsenteret i faget mål i 1995 og 
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som betyder, at faget skal have fokus på, at elevernes historieviden og livserfaring skal krydse 

hinanden. Fortid- nutid og fremtidsdimensionerne er afgørende for vores forståelse af 

tilværelsen og vi er ikke blot historieskabte, men også historieskabende (Larsen 2012:30).  

I Fælles Mål 2009 er historiebevidsthed erstattet med historisk bevidsthed. Pietras og Poulsen 

skriver i deres bog ”Historiedidaktik” at, i praksis har denne ændring ingen betydning for 

undervisningen i folkeskolen, det er en diskussion af principiel didaktisk-teoretisk karakter 

(s. 92). Jeg vil derfor i det følgende læne mig op af, lektor på DPU, Bernard Eric Jensens 

forståelse af historiebevidsthed, til karakterisering af, hvad historieundervisningen skal 

kunne. 

 

Jensen definerer historiebevidsthed som ”bevidsthed om procesforholdet mellem fortid, nutid 

og fremtid, d.v.s. fortidsfortolkning <-> samtidsforståelse <-> fremtidsforventning” (Jensen 

1994:44). Der er altså tale om en sammenhængsforståelse, hvor den fortolkning man har af 

fortiden, har betydning for, hvordan man oplever og forstår nutiden og hvad man forventer af 

fremtiden. Sammenhængsforståelse går begge veje. Historiebevidsthed er altså også, at vores 

forståelse af nutiden har betydning for, hvordan vi fortolker fortiden.  

Med historiebevidsthed centralt i historiefaget, kan historie aldrig blive et beskrivende fag. 

Det vil i høj grad handle om, at blive og være bevidst om, hvordan vi taler og forstår fortiden 

til en nutidsforståelse og en fremtidsforventning (Butters og Bøndergaard 2010: 45). Med 

historiebevidsthedsbegrebet arbejdes der indenfor en konstruktivistisk læringsteori og en 

central pointe er dermed, at vi alle har historiebevidstheder med ind i historiefaget, som vil 

være i spil i en undervisning. Historie er konstrueret virkelighed og derfor er det også 

naturligt, at der er mere end kun en virkelighed i et klasselokale. Opgaven i historiefaget er 

derfor at tage ”afsæt i den historiebevidsthed som eleverne allerede har, og videreudvikle, (re-

)konstruerer og kvalificerer den” (ibid.). Historieundervisningen handler ikke om, at læreren 

skal overfører historiske fakta, men at give eleverne redskaber til, at de kan reflektere over og 

selv konstruere historisk viden og at systematisere og bevidstgøre og dermed øge elevens 

historiebevidsthed og identitet (ibid.).    

Rammefaktorer 

Al undervisning foregår under en række rammefaktorer. Hilde Hiim og Else Hippe definerer 

rammefaktorer som ”forhold, som kan fremme eller hæmme undervisning og læring på mange 
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forskellige måder” (Hiim og Hippe 2007: 155). Rammefaktorer er altså et bredt begreb som 

kan dække alt fra skolens økonomi, timeplanens organisering, elevernes placering i 

klasseværelset og klasseværelset udformning. Rammefaktorerne kan inddeles i 2 

hovedgrupper (ibid.: 168): 

- Overgribende rammefaktorer – samfundets syn på skole og undervisning. Indeholder 

centralt givne bestemmelser om mål og indhold, klasser og holdstørrelser, timetal osv. 

- De proksimale eller nære rammer – virksomheden i den enkelte skole og 

undervisningen mere direkte. Her underdeles i kategorierne: 

o Organisatoriske beslutninger – klassesammensætning, eksamen, tidsrammer, 

indholdsvalg 

o Fysiske forhold - lokaler, indretning 

o Personrammer - lærerens og elevernes holdning til undervisningen 

o Rammer ”udenfor” selve undervisningen – forældreholdninger, forhold i 

lokalmiljøet.   

De overgribende rammefaktorer kan synliggøre, at der er økonomiske og politiske betingelser 

og beslutninger der griber ind i undervisningen. Hvorimod de proksimale rammer kan være 

forskellige fra skole til skole, fra lærer til lærer og fra klasseværelse til klasseværelse. 

Teoriens betydning for udeskole i historiefaget 

I dette afsnit sættes de teoretiske aspekter i sammenhæng med udeskole og betydningen af 

dette i historiefaget.  Konkret vil jeg tydeliggøre, hvordan Dewey er en markant inspirator for 

udeskolens tanker og at udeskolen kan være et bud på en undervisning i et sociokulturelt 

perspektiv. Samtidig ser jeg, at undervisningen i historiebevidsthed nærliggende vil føre til en 

undervisning med et sociokulturelt perspektiv på læring. Dette vil jeg ligeledes klarlægge i det 

følgende. Slutteligt vil jeg sammenholde, hvordan jeg mener, at udeskole kan være fordrende 

for historieundervisningen.  

Dewey og udeskole 

Udeskole søger en relationel tænkning mellem læringsaktiviteter i og udenfor klasserummet, 

mellem det praktiske og teoretiske. Der søges at skabe sammenhæng mellem læreprocessen 

ved at forarbejde inde, gennemføre og afprøve ude og bearbejde inde (Jordet 2010:46). Det er i 
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tråd med Deweys tanker om det hele menneske, hvor fx tænkning og handling er uadskillelige. 

Det er i tråd med det helhedsorienteret system og det er i tråd med processen ’handling – 

tænkning – refleksion – handling’ som baggrunden for at skabe erfaringer.  

Dewey har elevernes erfaringer som udgangspunkt for undervisningen. I udeskolen søger 

man at skabe en fælles platform for erfaringer udenfor, som efterfølgende bearbejdes og 

diskuteres i inderummet. Erfaringsdannelsen bliver en integreret del af oplæringen og 

udeskolen fungerer på den måde som ”producent” af erfaringer, som både lærere og elever 

har fælles og kan dele i undervisningen i inderummet (ibid.:115).  

Læreren er i Deweys optik den ”mere erfarne”, som har til opgave at kvalificere elevernes 

erfaringer. Karen Barfod ser følgende kvaliteter som vigtige ved udeskolelæreren i artiklen 

”Hvad skal læreren kunne”: ”En viden om at børn ikke påfyldes læring, men erobrer, eller 

opsuger den gennem egenaktivitet - at det er børnene der skal tale, arbejde, finde på, være 

aktive. – Man skal lade eleverne komme til, have is i maven og kaffe i koppen og ikke altid være 

på forkant – lad eleverne selv opdage, at deres planlægning har slået fejl og at de skulle bruge en 

sav, og derfor må vente en hel uge med at få tag på hytten – elle finde på andre måder 

(problemløsningskompetence)”. Jeg forstår dermed læreren i udeskolen som den ansvarlige 

for, at der er opstillet nogle rammer, hvor eleverne selv kan udforske, handle og reflektere. 

Læreren fungerer som vejleder under elevernes arbejde, men ikke som styrende i processen. 

Dette passer fint med Deweys tanker om læreren, som skal stille sig selv og en undervisning 

til rådighed, som kan opkvalificere elevernes erfaringer. 

Erfaringer definerede Dewey som organismens interaktion med omgivelserne. Uderummet 

tilbyder langt flere muligheder end klasserummet for denne interaktion og dermed kan det 

omkringliggende samfund være medskaber af et kvalificeret erfaringsgrundlag. 

Udeskole og et sociokulturelt perspektiv på læring 

Ud fra et sociokulturelt perspektiv sker læring i et kulturelt og socialt fællesskab i interaktion 

med andre. I udeskole praktiseres dette, da aktiviteterne i udeskole oftest kræver, at eleverne 

forholder sig aktivt til de sociale og fysiske omgivelser som de omgås. Individerne konstruerer 

altså kundskaber om verdenen, mens de samarbejder med andre i verden i praksisfællesskaber. 

En af udeskolens forcer er netop, at når eleverne kommunikerer, så kommunikerer de om den 

virkelighed de står i lige nu, og ikke om en fiktiv virkelighed i en bog eller lignende. Dermed 

tager undervisningen højde for læring som en grundlæggende social disciplin og sprogets 
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centrale placering i det sociokulturelle perspektiv tilgodeses. Samtidig er der mulighed for at 

skabe fokus på læring som distribueret, når den givne problemstilling skal løses. Gennem 

dette arbejde skabes et fælles erfaringsgrundlag i interaktionen med den virkelige verden – 

læringen bliver situeret. 

Når udeskolen benytter både inderummet og uderummet som læringsbaser, får de den lærtes 

viden fra klasserummet sat i autentisk kontekst i uderummet.  Dermed udvikler eleverne både 

teoretiske og praktiske kundskaber. Den viden eleverne får, får de kontekstkonkretiseret i 

uderummet. Konteksten kan hjælpe eleverne med at strukturere og klassificerer deres viden, 

den kan være et af redskaberne til en medieret læring.   

Sociokulturelt perspektiv på læring og historiebevidsthed 

I artiklen ”Historiebevidsthed og historie – hvad er det?”argumenterer Bernard Eric Jensen 

for, at hvis eleverne skal have styrket deres historiebevidsthed, er det vigtigt at forstå 

historiebevidsthed som en sociokulturel læreproces.  

Jensen argumenterer for, at hvis mennesket skal fungere i et samfund, må man have 

forventninger til fremtiden og i historiebevidsthedens navn er det ved at udnytte sin 

fortidsfortolkning og nutidsforståelse. Eleverne skal udvikle det, som Jensen kalder en 

”scenarie-kompetence”, en evne til at opstille, gennemspille og vurdere forskellige 

sociokulturelle scenarier (Jensen 1996:12). Pietras og Poulsen siger det sådan: 

”Historiebevidsthed kan forstås som socio-kulturel lærerproces, dvs. mulighed for indsigt i 

hvordan mennesker har afklaret, begrundet og legitimeret – og afklarer, begrunder og 

legitimerer – indbyrdes relationer og etiske spørgsmål” (Pietras og Poulsen 2010:72). Når 

verdenen forstås som social og kulturelbestemt, må eleverne kunne afklare og begrunde 

hvilke værdier og interesser der er på spil i deres interaktion med hinanden. Man skal 

ligeledes være bevidst om, at historiebevidstheden dannes i mange forskellige sociokulturelle 

sammenhænge og skolens historieundervisning og elevernes historiebevidsthed vil altid være 

i et forhold til de andre produktionssteder (Jensen 1996:10). 

Historiebevidsthed og udeskole 

Arne Jordet argumenterer i sin bog ”klasserommet utenfor” for, hvordan udeskolens 

undervisning kan være med til at styrke elevernes historiebevidsthed. Ved at arbejde med 

historiske hændelser i nærmiljøet, får eleverne flere ressourcer som de kan strukturere deres 

viden efter i læreprocessen. Der bliver bygget en bro mellem de små fortællinger med en klar 
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reference til elevernes livsverden og til de store fortællinger som de formidles i 

historiebøgerne. På denne måde operationaliseres historiebevidsthed for eleverne (Jordet 

2010: 251-252).  

Jordet foreslår byvandringer som en måde at arbejde med udeskole i historieundervisningen. 

Det kan være med udgangspunkt i historiske bygninger, fortidsminder, gadenavne, 

monumenter, kirkegårde osv. På denne måde skabes en autentisk kontekst og eleverne 

”kommer nærmere” historiske hændelser. Det skaber grundlag for undren, refleksion og ikke 

mindst samtale, alle væsentlig elementer i det sociokulturelle perspektiv og dermed også i 

udviklingen af historiebevidstheden. Ligeledes påpeges museums- og institutionsbesøg som 

væsentlige for historieundervisningen. Her kan skabes fælles erfaringsgrundlag og ved at 

bruge museumsbesøget som udgangspunktet for historieundervisningen både før og efter kan 

det fælles erfaringsgrundlag åbne for diskussion og refleksion (Jordet 2010:252-261). 

En anden force ved udeskolen er, at opgaverne meget sjældent vil være individuelt betonet. 

Opgaverne vil i høj grad være præget af læring i praksisfællesskaber og ved at interagere med 

omverdenen gør man undervisningen social og man må forholde og handle med de 

omgivelserne, med de kulturer der kan være i spil.     

Undersøgelsesdesign 
Jeg har benyttet mig af to tilgange til indsamling af data – spørgeskema og observation. I det 

følgende beskriver jeg og argumenterer for undersøgelsesmetoden. Derudover benytter jeg 

mig af en evalueringsrapport fra University College Syddanmark som præsenteres i det 

følgende.  

Spørgeskema. 

Jeg benytter kvantitativ metode, i form af spørgeskemaer, til arbejdet med besvarelsen af 

problemstillingen om lærernes udfordringer med udeskole (se bilag 1).  

Spørgeskemaet har den ulempe, at jeg ikke kan spørge ind til interessante besvarelser, at der 

ikke kan blive opklaret uklarheder og at misforståelser mellem det spurgte og svarede kan 

forekomme (Bjørndal 2003:110). Den kvantitative metode er dog valgt, da jeg ønsker, at sige 

noget overordnet om de udfordringer som lærerne oplever ved udeskole og jeg dermed 

ønsker så mange respondenter som muligt. Jeg er klar over, at jeg ikke kan sige generelt hvad 



 15 
Udeundervisning som arbejdsform i historie 
Tilde Østbjerg Jørgensen, 30291003 
Institut for skole og læring. Professionshøjskolen Metropol 

lærernes oplevelser med udeskole er, men at jeg foretager en måling på en begrænset 

population (Andersen og Boding 2010:60). 

Jeg har benyttet mig af 3 grundregler i forbindelsen med udformningen af spørgsmålene: at 

begrebsafklare, at rammesætte spørgsmålene og at klarlægge hvilken svarmetode der ønskes. 

Dette for, så vidt muligt at sikre, at respondenterne svarer på netop det, der bliver spurgt til. 

Spørgeskemaet er konstrueret gennem en internet-tjeneste, da det let giver mulighed for at 

samle data ind fra flere steder i landet og da det for respondenterne er nemt at besvare 

skemaet (Hansen et al. 2008:147).  

 

Spørgeskemaet består af 9 spørgsmål og målgruppen er historielærere. Jeg har bevidst valgt, 

at spørgeskemaet skulle være hurtigt og overskueligt at besvare, i ønsket om at højne antallet 

af respondenter. I introduktionen til spørgeskemaet har jeg defineret det begreb som 

undersøgelsen kredser om, nemlig udeskole. Dette er gjort, for at klarlægge min forståelse af 

begrebet og dermed den forståelse, som jeg ønsker at respondenter skal svare på 

spørgeskemaet ud fra. 

Jeg ønsker i undersøgelsen at vide noget om, hvad respondenterne gør og hvad de mener. 

Derfor benytter jeg mig af adfærdsspørgsmål og holdningsspørgsmål. Der udover er der 

enkelte baggrundsspørgsmål, da det giver mig mulighed for at se, om der er en sammenhæng i 

hvem der svarer hvad.  

Jeg benytter mig generelt af svarkategorier i spørgeskemaundersøgelsen og jeg har her lavet 

udtømmende svarunivers, hvor alle tænkelige svarmuligheder er dækket (ibid.: 83). Ved et 

enkelt spørgsmål har respondenterne selv fået mulighed for at skrive et svar, hvis mine 

svarkategorier ikke passede til deres holdning, men overordnet er spørgeskemaet prægede af 

lukkede spørgsmål, da det dermed vil være lettere at analysere og udpege tendenser i 

undersøgelsens besvarelser (ibid.: 90).  

 

Spørgeskemaet er sendt til 184 folkeskolers officielle e-mail i 9 kommuner, geografisk fordelt 

over hele landet. Dette for at sikre, at jeg ikke trækker på enkelte kommuners eller områders 

tendenser. Jeg har ikke haft adgang til direkte mailadresser på historielærerne, derfor er 

spørgeskemaet sendt til skolens officielle e-mail og jeg har her bedt skolens kontor om at 

sende e-mailen videre til de relevante lærere. Jeg er opmærksom på, at der kan være mange, 

der ikke har sendt mailen videre. Ligeledes er en udfordring, at jeg lader skolens kontor 
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”udvælge” min respondentgruppe. Jeg ønskede kun respondenter som var historielærere, men 

mit spørgeskema kan være blevet sendt til alle lærere eller måske til lærere som skolens 

kontor ved, er særligt interesseret i udeskole.  

 

Jeg har fået 37 besvarelser af mit spørgeskema, hvor dog 11 var ufuldstændige. Jeg har valgt 

kun at benytte de fuldstændige besvarelser for at mit sammenligningsgrundlag, spørgsmålene 

i mellem, højnes og dermed øge validiteten. Mit undersøgelsesgrundlag er altså 26 

historielærere, hvoraf 73 % er mænd, 27 % er kvinder. Der er besvarelser fra en eller flere 

respondenter fra alle de adspurgte kommuner. 

Observation 

Jeg benytter observation til at belyse, hvad der sker, hvis man ændrer på dele af udeskolens 

principper. Jeg benytter mig af den kvalitative metode, da jeg ønsker at undersøge, hvordan 

elever agerer i et bestemt læringsrum. Dette gøres gennem 2 undervisningsseancer. I den 

første observation er der tale om observation af første orden, da jeg her havde som primær 

opgave at observere (se bilag 2 for observationsnotater). I den anden observation er der 

observation af anden orden, da det her var mig, der havde ansvaret for undervisningsgangen 

(se bilag 3 for observationsnotater). Undervisningsgangen var dog tilrettelagt med meget 

selvstændigt arbejde, så jeg havde mulighed for at ”trække mig i baggrunden” og notere 

undervejs. 

Min observation har udgangspunkt i en række kategorier, som jeg strukturerer og 

systematiserer mine observationsnotater efter. Kategorierne er: 

- Viden i spil (både fra inderummet og generelt) 

- Aktivitet – alle deltager 

- Kommunikation 

- Skaber fælles viden 

- Andet 

I situationen med observationen kan det være svært at beslutte, hvilken kategori min 

observation skal stå under og flere observationer kan sættes i flere kategorier. Jeg benytter 

mig af kategorierne trods alt, for at tilstræbe størst mulig grad af nøjagtighed i 
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observationerne (Bjørndal 2003:57). Jeg forsøger dog stadig at være åben for andre 

interessante aspekter for min problemstilling end blot mine fastlagte kategorier.  

I selve arbejdet med observationerne, har jeg noteret i stikord. Jeg har senere samme dag, 

skrevet observationerne mere udførligt ud i et nyt observationsskema. 

Jeg har forsøgt at være så beskrivende som muligt i mine observationer, men er bevidst om, at 

der kan forekomme tolkninger og allerede ved udvælgelsen af, hvad jeg noterer og hvad jeg 

ikke noterer, tolker jeg på mit materiale.  

 

Mine observationer er lavet i forbindelse med et undervisningsforløb i historie, gennemført i 

min 4.-årspraktik, på Køge Bugt Privatskole i 8. klasse. Undervisningsforløbet tog 

udgangspunkt i kanonpunktet ”FN’s menneskerettighedserklæring” og var tilrettelagt efter en 

tretrinsraket: hvad er menneskerettigheder for eleverne  hvad er FN’s 

menneskerettighedserklæring  3 nedpluk i historien, som viser tendenser og bevægelser, 

der kan have haft betydning for udformningen af menneskerettighedserklæringen. 

De observerede undervisningsgange var henholdsvis i et historisk nedpluk om den franske 

revolution og den amerikanske uafhængighedserklæring.   

Vi havde 1½ times historie om ugen i 8. klasse fordelt på 2 x 45 minutter. Som udgangspunkt 

var vi udenfor i den ene undervisningsgang altså 45 minutter om ugen. 

Se bilag 4 for mere udførlig undervisningsplanlægning. 

Evalueringsrapport af projekt udeskole på Grønhøjskolen 

Ud over min egen empiri, vil jeg også trække på en evalueringsrapport om udeskoleprojektet 

på Grønhøjskolen i Randers, foretaget af University College Syddanmark.  

Projekt udeskole på Grønhøjskolen i Randers startede i 2010 og er Danmarks største 

udeskoleprojekt. Målsætningen var at alle 315 elever fra børnehaveklasse til niende klasse 

skulle have én ugentlig udedag. Dermed ville Grønhøjskolen være den første skole i Danmark 

med udeskole på alle klassetrin. Evalueringen, som bruger interview og spørgeskemaer, 

foregår både inden udeskoleprojektet er gået i gang i undervisningen, undervejs og efter det 

første skoleår. 

Jeg bruger rapporten primært som baggrund for at analysere, hvilke udfordringer der er ved 

udeskole. Evalueringen kan bidrage med resultater til min problemstilling, som kan hjælpe 
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mig med at tegne et billede af, hvad udfordringerne er, ved at lave udeskole. Den supplerer 

dermed min egen undersøgelse.  

Jeg er opmærksom på, at denne rapport sigter mod alle fag og alle faglærere, ikke kun historie. 

Jeg mener dog, at den stadig kan bruges til, at sige noget generelt om de udfordringer, som 

lærere kan opleve, når der er udeskole på programmet. 

Jeg bruger resultaterne fra det sidste af de 2 fokusgruppeinterviews. Det finder sted efter 

arbejdet med udeskole er gået i gang og har derfor fokus på erfaringer fra forløbet. 

Resultaterne får jeg gennem deres matrice lavet over deres interviewguide. Denne må jeg dog 

kritisere for, at være svær at afkode og jeg har derfor valgt, kun at tage de resultater, hvor jeg 

vurderer, at der ikke er tvivl om meningen. 

Analyse - udfordringer ved udeskole 
I denne del af analysen kigger jeg på, hvilke udfordringer lærerne forventer at møde eller 

møder i arbejdet med udeskole. Jeg tager udgangspunkt i teorien om rammefaktorer og 

ønsker at påpege, hvilke rammefaktorer lærerne peger på, som værende de primære 

udfordringer i praktiseringen af udeskole. Jeg siger ikke noget om, hvordan disse udfordringer 

overkommes eller om de positive elementer som lærerne eventuelt mener, er ved udeskolen.  

Det brugte datagrundlag er henholdsvis besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen (SS) (se 

bilag 5) og interview fra evalueringsrapporten fra Grønhøjskolen (EG) (se bilag 6). Det er 

vigtigt at være opmærksom på, at SS besvares kun af historielærere og både af lærere der 

praktiserer udeskole og lærere der ikke gør, hvorimod at EG besvares af lærere med forskellig 

fagbaggrund og som alle bør have praktiseret udeskole i henhold til projektet på 

Grønhøjskolen. 

 

Tiden er den største betænkelighed for at drive udeskole, viser SS. 65 % svarer at 

”udeundervisning er svær at gennemføre i de tidsrammer der eksisterer i skemaet”. Der er 

altså her tale om en ramme, som både er organisatorisk, men også overgribende, da der fra 

politisk hånd bliver besluttet timetal, lærerdækning osv., som den største betænkelighed. 

Den betænkelighed med næsthøjest andel er ”spildtid – der går for lang tid med ikke faglige 

aktiviteter, når undervisningen flyttes udenfor”, dette svarer 38 %. De adspurgte mener altså 

ikke, at udeskole er en undervisningsform, hvor tiden bruges bedst muligt.  
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Planlægningstiden ser kun 12 % som en betænkelighed. I EG er det dog én af de udfordringer 

som lærerne peger på: ”Organiseringen af udeskoleforløbene fylder meget. Det er et stort 

arbejde at gøre klar og samle materialer, som skal bruges og der bruges meget tid på at finde ud 

af, hvordan ting kan lade sig gøre.” Lærerne fra Grønhøjskolen oplever altså at planlægning og 

klargøringen til en udeskoleaktivitet er tidskrævende. De bliver muligvis presset af nogle 

overgribende rammer for forberedelsestid, som de oplever, kolliderer med den tid, de faktisk 

bruger til planlægningen. Også udsagn som ”masser af arbejde, når det bliver hver uge” og ”at 

vi skal lave udeskole oven i alt det andet” peger på, at det er en tidskrævende proces at flytte 

undervisningen fra inderummet til udeskolen.  

Hvad angår andre overgribende rammer som Fælles Mål og historiekanonen har ingen lærere 

betænkeligheder i SS. EG viser dog også her et lidt andet billede: ”Det er især Folkeskolens 

formål og elevens alsidige udvikling, der tilgodeses i udeundervisning. Det er svært at arbejde 

efter trinmålene i udeskolen, men lærerne håber, at udeskolen kan understøtte, at eleverne når 

målene. Det er svært at se forbindelsen mellem eksamenspensum og udeskole. Lærerne mener 

ikke, man kan bruge udeskolen, når eksamen nærmer sig.”. EG Peger altså på en række 

overgribende rammer som udfordrer udeskolen. Trinmålene og det faktum at eleverne skal til 

eksamen, har lærerne svært ved at kombinere i udeskolen. Der peges specifikt på, at 

eksamenspensummet er svært at se i forbindelse med udeskole. Den måde som der fra 

politisk hånd er indrettet skole med eksamen og eksamensform, oplever lærerne fra 

Grønhøjskolen altså som en hindring for udeskolen.  

Historiefaget i sig selv kan også være en udfordring i forhold til udeskole. 58 % i SS har til 

hensigt at benytte udeskole i de andre fag de underviser i, i skoleåret 2012/2013, hvor imod 

at det kun er 35 %, der påtænker at lave udeskole i netop historie. Dette kan sammenholdes 

med, at der er 45 % der har en betænkelighed ved, om udeskole overhovedet er relevant for 

historiefaget. Der kan altså blive en diskussion om udeskolens berettigelse i netop 

historiefaget, da de adspurgte historielærere umiddelbart ikke deler Arne Jordets holdning til, 

at udeskole kan være med til at styrke elevernes historiebevidsthed. Dette bakkes op af EG, 

hvor lærerne peger på Natur og teknik, biologi og geografi, som de fag de mener, egner sig 

bedst til udeskole. 

Respondenterne havde i spørgsmålet i SS om betænkeligheder mulighed for at komme med 

frie besvarelser. En skriver: ”Det er dyrt at flytte undervisningen. Krigen i 1864 skal selvfølgelig 

opleves, hvor det fandt sted, men en sådan tur er dyr” og en anden ”Transport, i forhold til 
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bestemte steder, begivenheder og ting (bygningsværker, fredet fortidsminder etc.). Der må ikke 

bruges penge på transport, hvilket også er problematisk i forhold til større nationale 

institutioner og monumenter (f.eks. Nationalmuseet).” Økonomi og (økonomi til) transport 

bliver en betænkelighed. Når nærmiljøet ikke slår til, som det uderum man ønsker sin 

undervisning skal tage udgangspunkt i, bliver transport, økonomi og tid en faktor, som skal 

overvindes. Her bliver det altså en række organisatoriske rammefaktorer, men også 

overgribende rammefaktorer i forhold til økonomien, der kommer i spil. Det tyder også på, at 

disse lærere mener, at det uderum som egner sig til historieundervisningen, er museer og 

andre konkrete historiske varetegn. Det nærliggende samfund er umiddelbart ikke tænkt med 

til udeskole i denne fortolkning. Omgivelserne spiller i det hele taget en væsentlig faktor. 23 % 

i SS svarer, at de ikke mener, at uderummet ved deres skole egner sig til udeundervisning. Her 

er altså tale om nogle fysiske forhold, som ikke lever op til de kriterier, som lærerne må have i 

forbindelse med et godt uderum.  

Umiddelbart ser jeg ingen personrammer, der kolliderer med udeskolen i SS. Ingen lærer 

svarer, at de ikke tror, at udeskolen gavner elevernes læring og kun en enkelt peger på 

manglende motivation hos eleverne som en betænkelighed. Trods dette, kan man 

argumentere for, at alle disse forbehold som undersøgelsen opstiller, er personrammer der 

kolliderer med indføring af udeskole. I EG er det dog tydeligere, at se en række personrammer 

der udfordrer udeskolen. Fx i citatet ”Det er en læringsproces for børnene, før har de været vant 

til når vi skulle ud, så var det fordi vi skulle ud og lege” og ”svært at give slip”. I det første citat 

opleves eleverne som en personramme der udfordrer udeskolen. Eleverne er vant til, at når 

man er ude, så leger man. Uderummet er for eleverne et legerum, ikke et læringsrum. Det 

andet citat siger noget om lærerrollen. Lærerne på Grønhøjskolen må opleve, at det kræver en 

anden lærerrolle at være ude – vejlederen – og det kan være ”svært at give slip” på eleverne. 

Det kan muligvis hænge sammen med lærernes opfattelse af, at ”man kommer ikke så meget i 

dybden med tingene” og hvis de samtidig føler, at trinmål og eksamenskrav er svære at 

opfylde, så har man behov for at styre læringsprocessen mere end uderummet umiddelbart 

tillader. 

 

Overordnet kan siges, at det er rammer på alle niveauer, som kan opleves som udfordrende 

for udeskolen. Den eneste ramme som jeg ikke ser tegn på er en hindring, er ”rammer udenfor 

selve undervisningen” (fx forældreopbakning). 
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Af overgribende rammefaktorer kan nævnes eksamen og trinmål. En række lærere har svært 

ved at se dette kombineret med en udeskoleundervisning. SS peger overordnet på proksimale 

rammer som en betænkelighed ved udeskole. Især tiden i forhold til de eksisterende rammer 

besværliggør konceptet og der peges også på, at der vil være en del spildtid i forhold til 

udeskolen. EG bakker dette synspunkt op, men tilføjer planlægningstiden som en udfordring. 

Lærerne oplever, at det simpelthen tager længere tid at planlægge og forberede og at det 

bliver ”endnu en ting – oven i alt det andet”. Økonomi, en overgribende rammefaktor, og 

location, altså fysiske forhold, peges ligeledes på, som væsentlige udfordringer. 

Spørgeskemaundersøgelsen og evalueringsrapporten peger ikke i alle henseender på de 

samme udfordringer. Dette kan skyldes en række forskellige faktorer. Fx respondenternes 

erfaringer med udeskole – har de praktiseret udeskole, er udeskole blevet et ”tvunget” fokus 

fra ledelsen, deres fagfaglige baggrund eller slet og ret forskellige opfattelser af udeskolens 

udfordringer. 

Analyse – udeundervisningens muligheder 
I denne del af analysen arbejder jeg med brugen af uderummet som læringsrum indenfor de 

eksisterende rammer i Folkeskolen. Jeg har udvalgt 4 væsentlige vinkler fra teorien, som jeg 

basere min analyse på: 

- Det handlende menneske 

- Erfaringsdannelse 

- Sociokulturelt perspektiv 

- Historiebevidsthed 

Analysen laves over observationer af 2 undervisningsgange, hvor undervisningen foregik 

udenfor, henholdsvis rundt på skolens område og på et grønt område ved en kirke nær ved. 

Gennem disse observationer, vil jeg kigge på, om og i så tilfælde hvad, udeundervisning kan 

tilbyde undervisningen og historiefaget. 

Udeundervisning og det handlende menneske 

Dewey ser mennesket som et handlende væsen som producerer tænkning til de problemer, 

det møder i sin interaktion med omgivelserne. Nedenstående er en observation, hvor man kan 

se elementer af Deweys tænkning: ”Klasseværelset: en gruppe har problemer med at svare på ét 
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af spørgsmålene. En af eleverne trækker på viden fra tidligere undervisning. De andre er 

skeptiske. En elev sendes ud for at kigge på sporet igen. Han tager et billede af ”sporet” med sin 

telefon.” I teorien blev præsenteret processen: ’handling  tænkning  refleksion  

handling’, jeg mener, at man i ovenstående observation kan se denne proces:  

Handling: vi skal svare på dette spørgsmål.  

Tænkning: hvad ved vi, som kan hjælpe os til at svare på det.  

Refleksion: Vi er ikke enige, vi ved ikke nok. Vi løser dette ved at sende en ud igen og kigge på 

”sporet”.  

Handling: jeg tager et billede med min mobiltelefon, på denne måde kan jeg sikre, at alle i 

gruppen har samme udgangspunkt.  

Eleven reflekterer altså over, hvordan han kan gribe situationen anderledes an end første 

gang, hvor gruppen skulle tage noter, som tydeligvis ikke har fungeret. Han bruger de 

redskaber han har omkring sig, i dette tilfælde hans mobiltelefon, til at kunne forevige sporet 

og på denne måde, kan han komme tilbage til gruppen med information, som der ikke længere 

kan slås tvivl omkring. 

En anden observation, som kan vise hvordan mennesket er handlende og producent af 

tænkning til de problemer det møder i sin interaktion med omverdenen, er følgende: ”En af 

grupperne er ”utilfreds” med at de skal skrive ned undervejs. De snakker om, hvad der er vigtigst 

at skrive ned for at de kan huske det hele og laver en strategi”. Her ser vi altså, at der er en del 

af processen, som eleverne oplever som et problem. De snakker sammen om, hvordan de 

løser problemet, og kommer frem til en strategi om en bestemt skemaform og forkortelser de 

kan bruge. De arbejder altså med struktur, for at kunne løse det problem, de netop nu står i. 

En anden gruppe havde ligeledes brug for at oparbejde en strategi: ” En gruppe mangler at 

finde et spor. De snakker sammen om, hvor de mangler at være. De deler skolen op i ”områder”, 

for efterfølgende at gå dem i gennem”. Det har altså ikke fungeret for gruppen, at gå rundt på 

skolens område uden en plan. Det indser de efter et stykke tid og de begynder nu strategisk at 

opdele skolen i områder, hvor de kan lede efter det manglende spor. Processen er altså det 

samme. Eleverne oplever et problem og må sammen producere tænkning til løsning af dette 

problem. 

Samme måde at opkvalificere sit arbejde, kan ses i observation fra øvelsen ”mix and match”: 

”Ved efterfølgende snak om øvelsen, siger en dreng at ”man blev bedre til at forklare ordet, jo 

flere gange man prøvede”. Drengen oplever, hvordan det at skulle gentage forklaringen af et 
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ord flere gange, skaber en refleksion fra gang til gang. Han tager det bedste med fra hver gang 

og på den måde opkvalificerer han hans arbejde. Det er igen processen ’handling  tænkning 

 refleksion  handling’ som kommer i spil. Hvor eleven efter hans handling, tænker, 

reflekterer og er derefter klar til en ny handling, som så kan føre til en gentagelse af 

processen.   

 

Udeundervisning kan tilbyde undervisningen mulighed for styrkelsen af det handlende 

menneske. Eleverne bliver sat i en række problemer, hvor de må tænke og reflektere, for at 

finde på bedre løsninger af problemstillingerne og for at opkvalificere deres arbejde.  

Jeg mener dog ikke, at eleverne gennemgår det helhedsorienterede system, hvor eleverne skal 

opdage et problem, acceptere det for alvor, arbejde realistisk, knytte til egne erfaringer og 

slutteligt afprøve og anvende det i praksis. Udeundervisningen har i den observerede form 

ikke den interaktion med omgivelserne og elevernes livsverden, som jeg mener, at det skulle 

have, hvis eleverne skal opfatte det, som et problem de skal ”acceptere for alvor”, ”arbejde 

realistisk med” og ”afprøve og anvende i praksis”.   

Udeundervisning og erfaringsdannelse 

Observationerne i afsnittet ”udeundervisning og det handlende menneske” ville også kunne 

bruges til at vise, hvordan mennesket danner erfaringer. Processen ovenfor, hvor eleverne går 

igennem handlen  tænkning  refleksion handlen vil resultere i en erfaring, som vil sætte 

eleven bedre i stand til den næste handlen, som skal foretages. Derfor vil jeg i det følgende 

vise eksempler på en række andre aspekter af erfaringsbegrebet.  

”En råber til Jonas (ham der står for undervisningen) ”Det her forstår vi overhovedet ikke”. Jonas 

opfordrer dem til at læse tekststykket bid for bid. Det gør gruppen og de snakker om forståelsen 

efterfølgende”. Ovenstående observation er et eksempel på, hvordan eleverne bruger Jonas, 

min medpraktikant, som en kompetence til at højne deres egne erfaringer. De møder et 

problem, som de umiddelbart ikke kan løse og får hjælp af Jonas, som i lærerens rolle ”er den 

mere erfarne”. Han kan opkvalificere elevernes kunnen med et lille trick om, at læse 

tekststykket bid for bid, for bagefter at snakke om forståelsen. På den måde kommer eleverne 

over forhindringen og får kvalificeret deres erfaringer, både rent fagligt, men også metodisk. 

Et andet eksempel viser, hvordan eleverne kan bruge hinanden som ”den mere erfarne”: ”En 

elev er ikke tilfreds med det, som bliver noteret. Hun kan ikke huske det, siger hun. En fra 
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gruppen fortæller om begivenheden fra start til slut. Hun virker tilfreds efterfølgende”. Den ene 

elev står overfor et problem. Hendes erfaringsgrundlag er ikke det samme som resten af 

gruppen og derfor giver gruppens notater ikke mening for hende. En fra gruppen ser 

problemet og tilbyder at hjælpe med hans erfaringsgrundlag. Han deler dette og bliver 

dermed ”den mere erfarne” som kan opkvalificere pigens erfaringer. Han træder i lærerens 

sted og sikrer, at alle får noget ud af det følgende arbejde. 

Teorien fortalte os, at erfaringer er virkeligheder for den enkelte og følgende observation er et 

eksempel på dette: ”Jeg er i tvivl om jeg passer med A eller B, for jeg tror, at vi forstår ordet 

forskelligt”. Her mener en elev, at han og en anden elev har en forskellig forståelse af ordet, de 

har forskellige erfaringer med ordet. Denne undervisningsaktivitet giver mulighed for at 

skabe et fælles erfaringsgrundlag med en række ord, da man gennem kommunikation, må 

finde en fælles platform for forståelsen af ordet. Der skal altså ændres i forståelsen i den enes, 

måske begges, erfaring med begrebet. 

Forskellige erfaringer kommer også i spil i følgende observation: ”En af drengene, ser 

overskriften og siger ”Kan I ikke huske, at det var det vi havde om med (lærerens navn). De 

snakker fælles om, hvad de kan huske fra undervisningsgangen”. Her åbner eleven op for, at de 

andre elever kan byde ind med deres erfaringer om det konkrete emne. Der kommer 

forskellige erfaringer i spil og eleverne bruger hinanden som erfaringsudveksler. På denne 

måde bruger de deres allerede erfarede om emnet og opkvalificerer deres viden, så de 

sammen kan løse det problem de står overfor. 

 

Jeg ser rig mulighed for at opbygge erfaringer og erfaringsudveksle i udeundervisningen. Den 

enkelte elevs erfaringer er i spil og gennem den handlen og refleksion der foregår, er 

erfaringer til forhandling. Jeg ser også tydelige eksempler på, hvordan der bliver trukket på 

”mere erfarne” i forskellige situationer, hvor eleverne oplever problemer. Dette kan både 

være elever og lærere til stede. For Dewey var viden den erfaring der succesfuldt var afprøvet 

i praktisk handling. Man kan argumentere for, at den ”praktiske handlen” er reduceret til en 

række kunstige rammer, hvor interaktionen med omgivelserne (forstået miljøet omkring en) 

er reduceret. Afprøvningen af erfaringen sker i dette tilfælde primært eleverne i mellem.  

Dette vil jeg behandle i afsnittet ”Refleksion – hvad kan udeundervisning tilbyde 

historiefaget”. 
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Udeundervisning i et sociokulturelt perspektiv 

Det sociokulturelle perspektiv omhandler et perspektiv på en læringsproces. Jeg har intet 

belæg for at sige, at med den observerede udeundervisning fulgte en læringsproces for 

eleverne. Men jeg kan bruge observationerne til at sige noget om, om udeundervisningen kan 

tilbyde de faktorer, som er vigtige for læringsprocessen i et sociokulturelt perspektiv. 

En af de vigtige pointer ved en sociokulturel lærerproces er, at læring foregår i sociale 

praksisser. Jeg oplevede udeundervisningen som meget velegnet til organisering af 

gruppearbejde og den planlagte udeundervisning har også resulteret i 

undervisningsaktiviteter, der alle er orienteret på gruppearbejde. Det sociale element ses især 

gennem interaktionen mellem eleverne i klassen. Fx en observation som ”betydningen af det 

der står på brikken diskuteres i alle grupper” eller ”en af drengene, ser overskriften og siger 

”Kan I ikke huske, at det var det vi havde om med (lærerens navn). De snakker fælles om, hvad de 

kan huske fra undervisningsgangen”. Her bruger deltagerne i gruppearbejdet hinanden og 

interagerer i ønsket om at løse den stillede opgave. Læringen ligger op til at være en social 

disciplin som sker mellem mennesker og hvor eleverne skal bruge hinanden som 

erfaringsdelere.  

Eleverne har også mulighed for at benytte hinanden til at distribuere læring i mellem sig. Fx 

observeres der, hvordan en gruppe får fordelt arbejdet, så en fører an når sporene skal findes, 

en anden når der skal læses højt, en tredje når der skal skrives ved. Her har eleverne ubevidst 

benyttet at gruppemedlemmerne har forskellige færdigheder, som sammen kan være en 

fordel i løsningen af opgaven. En anden vinkel på en distribueret læring ses i en tidligere 

nævnt observation: ”Kan I ikke huske, at det var det vi havde om med (lærerens navn). De 

snakker fælles om, hvad de kan huske fra undervisningsgangen”. Her bruger de igen hinanden 

som ressourcer og med tanke om, at det kan være elev A kan huske noget, som elev B ikke 

kan. 

I den sociokulturelle teori ligger man også vægt på konteksten og ikke mindst at læringen 

finder sted i en autentisk kontekst. Udeundervisningen har ikke fundet sted i en autentisk 

kontekst for den historiske begivenhed, men udeundervisningen har skiftet kontekst i forhold 

til den undervisning der normalt praktiseres. Det er også blevet bemærket af eleverne. Et par 

observationer går på vejr og vind: ””Hvornår skal vi ind? Jeg fryser.” Drengen er ikke 

deltagende, men står stille” og ” Jeg kan ikke være udenfor, det har jeg slet ikke tøj på til.” Ude-

konteksten skaber i disse tilfælde en barriere for elevernes læring. Eleverne har her mere 
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fokus på kulde og påklædning ind på undervisningsaktiviteten og dermed bliver den fysiske 

kontekst en hindring for at læringen finder sted. En anden observation hvor man kan se, at 

konteksten spiller en rolle er: ”En gruppe nærmest hvisker til hinanden. Jeg siger, at det varen 

fordel, hvis man kunne høre hvad de sagde. En elev siger ”Vi er faktisk på en kirkegård””. Hun 

associerer ro og afdæmpethed med en kirkegård og derfor strider det imod hende og hendes 

klassekammerater at snakke højt. Konteksten har altså ikke et direkte samspil med 

læringsstoffet, men får her en betydning for arbejdsmiljøet. Den skaber ro.  

Sproget står som noget helt centralt i sociokulturel teori. Kommunikationen mellem 

mennesker er det sted, hvor erfaringer kan deles og dermed blive fælles viden. Jeg oplevede i 

flere tilfælde at sprog og forståelse blev centralt i undervisningen, fx ”betydningen af det der 

står på brikken diskuteres i alle grupper”, ”det er snyd, han forklarede slet ikke sit ord rigtigt” og 

”En pige er i tvivl om, hvordan hun kan forklare hendes ord. En anden pige hjælper og refererer 

til øvelsen fra sidste gang ”snak ved bordet”. Alle observationer hvor sproget er på spil, og hvor 

den enkeltes forståelse af ordene bliver sat til forhandling og diskussion.  

 

I den observerede udeundervisning er der mange eksempler på, at der bliver undervist i et 

sociokulturelt lys. Der er fokus på samarbejde og sproget er central i alle 

undervisningsaktiviteter. Dog ses interaktionen med de fysiske omgivelser kun i begrænset 

omfang. Omgivelserne som der interageres med, er i langt de fleste tilfælde andre elever og 

det undervisningsmateriale som vi tilbyder dem i undervisningsaktiviteten. Der bliver 

reageret på, at vi befinder os ved en kirke, men reaktionen udmønter sig i en anden adfærd 

hos eleverne, ikke en direkte interaktion med omgivelserne.   

Udeundervisning og historiebevidsthed 

I mine observationer har jeg ingen eksempler på, at historiebevidstheden tydeligt er på spil i 

de konkrete udeundervisningsaktiviteter. Jeg mener dog også, at man kan argumentere for, at 

man sjældent vil kunne se arbejdet med elevernes historiebevidsthed på en enkelt 

undervisningsgang. Historiebevidsthed forstår jeg, som noget man arbejder med gennem alt 

sin historieundervisning og som man tænker ind i sine forløb. Historiebevidsthed kan 

sjældent ændres fra dag til dag, men er en proces som mennesket gennemlever.  

I dette undervisningsforløb har vi forsøgt at tænke procesforholdet i historiebevidsthed ind. 

Vi arbejdede med procesforholdet, ved at starte med elevernes egne ideer om, hvad en 
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menneskerettighed er for dem. Videre i arbejdet med hvad FN siger at menneskerettigheder 

er og efterfølgende lave nedpluk i historien, for at diskutere, hvad der kunne have været 

medskabende faktorer, til den forståelse vi har af menneskerettigheder i dag. På den måde 

søgte vi at arbejde med både fortid og nutid, og fremtid i den forståelse, at hvad vi oplever i 

dag som menneskerettigheder, kan hurtigt ændre sig – det har vi set gennem historien. 

 

Hvis jeg skal forholde mig til de observerede udeundervisningsgange, må jeg dog være kritisk 

i forhold til udeundervisningen muligheder for inddragelse af historiebevidsthed i 

historiefaget. Noget af det, som den aktuelle udeundervisning ikke formåede, var at skabe en 

reference til elevernes livsverden, for på den måde at operationalisere historiebevidstheden 

for eleverne. Der blev ikke en naturlig reference mellem det historiske stof og med 

omgivelserne. Uderummet blev blot en ramme for undervisningen. Derfor kom eleverne 

heller ikke nærmere de historiske hændelser og processen med at skabe refleksion og undren 

gennem omgivelserne udeblev. Jeg mener ikke, at uderummet i denne sammenhæng 

formåede at give eleverne redskaber til, at de selv kunne reflektere over, systematisere og 

bevidstgøre deres historiske viden og dermed øge deres historiebevidsthed. 

Udeundervisningen kunne dog tilføje historiefaget en social dimension, hvor interaktion med 

omgivelserne, i dette tilfælde klassekammeraterne, blev centralt. Kommunikation var 

væsentlig for at løse opgaverne og dermed skulle eleverne forhandle om forståelse (måske 

endda forskellige historiebevidstheder) med hinanden.  

Refleksion – hvad kan udeundervisning tilbyde historiefaget 

Sat på en spids mener jeg, at det som udeundervisning kan tilbyde historiefaget er frisk luft, 

højt til loftet og aktivitet. I de observerede udeundervisningslektioner fungerede uderummet i 

princippet kun som en ramme for undervisningen. Undervisningsaktiviteterne lagde ikke op 

til, at eleverne skulle interagere med de fysiske omgivelser, som er essentielt i udeskolens 

pædagogik. Udeundervisningen blev det som Karen Barfod i artiklen ”dansk udeskole i et 

internationalt perspektiv kalder ”den laminerede skole” (s.2). Den laminerede skole er et 

billede på en undervisning, hvor man på mekanisk vis ”bare” flytter fagene ud, uden at gøre 

brug af stedet og uden synderligt at ændre form, indhold eller metode. Aktiviteterne i den 
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observerede udeundervisning kunne i princippet ligeså godt have foregået indenfor og bliver 

derfor en ”lamineret skole”. Omgivelserne spiller ikke sammen med det det faglige indhold. 

Trods den manglende interaktion med undervisningens indhold og de fysiske omgivelser i 

mellem, mener jeg alligevel at se, at man kan opnå nogle af udeskolens fordele i 

udeundervisningen. 

Der var grundlag for erfaringsdannelse og for at eleverne kunne handle og producere 

tænkning på baggrund af de problemer, de stod overfor. Der var mulighed for at skabe 

læringsmiljøer i et sociokulturelt perspektiv og gennem forløbet kunne vi arbejde med 

elevernes historiebevidsthed og om deres refleksion af denne. Derfor mener jeg ikke, at 

udeundervisningen ikke er gavnlig for historiefaget, man skal blot gøre sig klart, hvad man får 

ud af det. Her oplever jeg, at det primært er frisk luft, højt til luften, aktivitet og variation. 

Elementer som man bestemt ikke skal undervurdere, det er blot en anden diskussion end 

denne. 

 

Mit udgangspunkt har ikke ændret sig. Jeg mener stadig, at det er svært, at skabe autentiske 

kontekster for undervisningen i fx den franske revolution og tilblivelsen af den amerikanske 

uafhængighedserklæring, jeg mener stadig, at udeskole er svært at praktisere i de rammer 

som folkeskolen stiller til rådighed i dag, men jeg mener også stadig at udeskole er godt.  

Men diskussionen handler måske allermest om, at gode rammebetingelser i en 

undervisningssituation, kan være mindre hensigtsmæssige i andre. Det handler nok mere om, 

hvordan man tilrettelægger sin undervisning og ikke om hvilket ”rum” man bruger? Tanja 

Marie Andersen siger det sådan her: ”Hele diskussionen om, hvorvidt den ene 

undervisningsmetode er bedre end den anden, er lige så ligegyldig som at spørge om hammeren 

eller saven er det bedste værktøj for tømreren. Skal han halvere et bræt, er det træls at stå med 

en hammer, og skal han banke et søm i et træ, er det træls at stå med en sav” (Andersen 

2010:196). Jeg deler Tanja Marie Andersens holdning og derfor vil jeg også sætte 

spørgsmålstegn ved, om det er en god ide, at sætte ”udeskole på skemaet” for en hel skole, 

som man fx gør på Grønhøjskolen. Udeskole er en undervisningsform, som jeg mener, har 

stort potentiale i nogle henseender, men at beslutte, at den skal integreres i alle fag, i alle 

forløb, i al undervisning, ved alle lærere, vil jeg mene, ofte vil begrænse undervisningen. 

Gennem analysens første del så vi også, at praktiseringen af udeskole er forbundet med en 

række udfordringer, som den enkelte lærer skal overkomme. Skal udeskole blive en succes, 
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ser jeg det derfor som nødvendigt, at læreren tilvælger udeskolen i sin undervisning og ikke 

påtvinges dette som et krav. 

Uderummet skal bruges når det giver mening. Giver det mening for ens historieundervisning 

at praktisere udeskole, må man arbejde for at skabe nogle rammer, hvor dette kan lade sig 

gøre. Giver det mening for ens undervisning, at lave inspirerende undervisning indenfor, er 

det det man gør. Har man brug for at variere sine undervisningsrammer og give ny luft, i 

bogstaveligste forstand, så er udeundervisning en god mulighed. 

Konklusion 

Baggrunden for denne opgave var min personlige motivation og lyst til at undervise efter 

udeskolens principper, men også en frustration over, at jeg fandt det svært at praktisere i de 

rammer folkeskolen stiller til rådighed i dag. Jeg søgte derfor, for det første, at konkretisere 

hvilke udfordringer og betænkeligheder lærere oplever ved praktisering af udeskole. Min 

analyse peger på en række betænkeligheder og der er rammer på alle niveauer, som bliver 

oplevet udfordrende. Af overgribende rammefaktorer bliver der fx peget på eksamen, trinmål 

og økonomi som betænkeligheder. Den udfordring som de fleste pegede på var dog ”tiden”. 

Både planlægningstid, spildtid og tiden generelt i forhold til de eksisterende rammer, nævnes 

som udfordringer i forhold til praktisering af udeskole. Derudover blev der sat 

spørgsmålstegn ved, om udeskole overhovedet var relevant at praktisere i historiefaget.  

Gennem min analyse blev jeg bekræftet i, at undervise i udeskolens principper, fører en række 

udfordringer med sig. I et forsøg på at imødekomme disse udfordringer, praktiserede jeg i min 

praktik udeundervisning. En undervisning der foregår udenfor, men hvor alle faktorerne i 

definitionen på udeskole ikke bliver opfyldt. Målet var at gøre brugen af uderummet lettere 

tilgængeligt i undervisningen. Jeg ønskede at analysere på, hvad dette har for betydningen for 

undervisningen i historie og for at kunne komme med et kvalificeret bud på, hvordan 

uderummet som læringsrum kan inddrages i undervisningen. Jeg kan konkludere, at 

udeundervisning kan være en ramme, hvor eleven bliver sat i en række problemstillinger, 

hvor de gennem tænkning og refleksion må søge den bedste løsning. På den måde er der 

mulighed for at styrke det handlende menneske. Der er erfaringer på spil i udeundervisningen 

gennem interaktionen med omgivelserne, som i de observerede tilfælde primært var de andre 

elever. Udeundervisning tilbyder også en fin ramme, til at arbejde med det sociokulturelle 
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perspektiv på læring i historiefaget. Sproget er centralt i udeundervisningen som ligeledes var 

socialt forankret. 

Udeundervisningen skal dog forstås som en ramme. Udeundervisningen dikterede ikke 

indholdet i undervisningen og dermed blev der ikke skabt interaktion mellem elev og 

omgivelser og uderummet blev ikke den autentiske ramme for undervisningen som der 

tilsigtes i udeskolen. Uderummet forærer ikke automatisk væsentlige elementer til 

historiefaget. Man ændrer ikke sin historiebevidsthed ved blot at gå udenfor.  

Det kræver planlægning at lave kvalificeret historieundervisning i inderummet, så vel som 

uderummet. Når du som lærer vil benytte dig af uderummet, skal du gøre din hensigt klar. Vil 

du bruge uderummet blot som ramme for at skabe variation og for at få frisk luft eller vil du 

bruge uderummet som udgangspunktet for din undervisning.  

Brug uderummet hvis og når det giver mening. 

Handleperspektiv 

Under skrivningen af denne professionsbachelor er udeskole (igen) kommet på dagsordenen. 

I forbindelse med folkeskolereformen ”Gør en god skole bedre – et fagligt løft af folkeskolen” 

åbner regeringen op for en nytænkning af elevernes skoledag. Med overskrifter som ”en 

sammenhængende og aktiv skoledag med flere og bedre timer til undervisning og aktiviteter” 

lægges der op til et brud på en lang tradition med skemalagte lektioner. Der åbnes for 

muligheden for, at de strukturelle rammer for folkeskolen skal være mindre styrende for 

indholdet og dermed kan udeskole blive en integreret del af hverdagen i folkeskolen. 

Udeskole nævnes konkret i eksempler på hvordan de nye ”aktivitetstimer” kan benyttes: 

”Aktivitetstimerne giver også mulighed for at bringe omverdenen ind i skolen, så eleverne kan 

relatere viden fra konkrete fag til praksis i det omgivende samfund. Det kan blandt andet være 

ved at have udeskole, hvor eleverne fx indsamler spiselige råvarer i naturen, som efterfølgende 

anvendes i hjemkundskab, eller besøg på et autoværksted, hvor eleverne stilles praktiske 

opgaver” (Regeringen 2012:23). Ligeledes præsenteres udeskole i casen om Mathias der går i 

4. klasse i den ”nye” folkeskole: ”I dag er det onsdag, men ikke en helt almindelig en af slagsen. 

To gange om måneden har 4. klaserne udeskole, hvilket betyder, at hele skoledagen foregår 

udenfor. De er mange elever, men der er også flere lærere, og Kristian, der er pædagog, er med 

dem hele dagen.” (Regeringen 2013:30). Aktivitetstimer og ekstra lærere er altså nogle af de 



 31 
Udeundervisning som arbejdsform i historie 
Tilde Østbjerg Jørgensen, 30291003 
Institut for skole og læring. Professionshøjskolen Metropol 

ressourcer, regeringen opstiller, for at åbne op for at arbejde med en mere fleksibel hverdag i 

folkeskolen. 

Bliver dette virkeligheden vil den største forhindring i min analyse for praktisering af 

udeskole være væk – nemlig tiden i de eksisterende strukturelle rammer. Om der følger 

økonomi og planlægningstid med er formentlig usikkert, men man vil dog være et skridt 

tættere på en problemfri implementering af udeskole.  

 

Hvis jeg skal forholde mig til den virkelighed der er i dag, så vil udeskole/udeundervisning 

trods alt stadig være en aktivitetsform, som jeg ønsker at praktisere. Jeg oplever, at 

udeundervisning kan skabe motivation og nærvær og jeg mener, at man godt kan praktisere 

en udeundervisning på 1½ time, som tager udgangspunkt i nærområdet, så omgivelserne 

bruges aktivt. I vejnavne kan der fx graves historie frem, i kirken og på kirkegården vil der 

være udgangspunkt for mange historiske fortællinger og på plejehjemmet er der mange kilder 

til fortolkninger af danmarks- og verdenshistorie. 

Jeg tager med mig, at brugen af uderummet som læringsrum er et redskab i 

historieundervisningen. Som landkort, film og artefakter, skal udeundervisning bruges hvis 

det giver mening i historieundervisningen. Derfor sætter jeg også spørgsmålstegn ved den 

regelmæssighed som der ligger i definitionen på udeskole. For jeg mener ikke, at man kan 

beslutte at det regelmæssigt giver mening, at benytte et bestemt værktøj i undervisningen. 

Med den gældende definition kommer man til at tænke form, frem for indhold og det tror jeg 

sjældent der kommer god undervisning ud af.   

Perspektivering 

Da jeg startede processen med denne opgave, var jeg en stor fortaler for udeskole. Jeg mente, 

at det bestemt måtte være muligt, at integrere udeskole i de rammer folkeskolen stiller til 

rådighed i dag. Jeg havde holdningen at skolegården og det omkringliggende område måtte 

være en ligeså god arena for udeskole som nærmiljøet. Denne holdning har jeg ikke længere.  

 

Gennem min empiri har jeg fået belyst hvilke udfordringer lærerne oplever med udeskole. Jeg 

valgte at bruge spørgeskema og en evalueringsrapport af et udeskoleprojekt, for at kunne sige 

noget overordnet om de udfordringer som lærerne oplever. Man kan aldrig sige noget 
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generelt ud fra 26 besvarelser og en evalueringsrapport, men jeg kunne bruge besvarelserne 

til, at pege på en række faktorer. Det ville have været interessant, at kunne spørge yderligere 

ind til besvarelserne og jeg har ærgret mig over, at jeg i mit spørgeskema ikke har spurgt ind 

til en række emner. Fx hvordan lærerne forstår udeskole. Dette kunne belyse, om der er 

konsensus om udeskoledefinitionen eller om det er et begreb, som bruges i flæng, men 

varierer i forståelsen. Jeg ville også gerne have spurgt om, hvad lærerne mener, et godt 

uderum er. Ud fra mine besvarelser, har jeg en svag forestilling om, at nogle lærere tænker at 

et uderum i historie er museums og monumentsbesøg. Måske disse forventninger til 

uderummet er hovedårsagen til de begrænsninger der påpeges som fx tid og økonomi. Jeg 

ville også gerne have hørt lærerne om, hvad de konkret mener, at uderummet kan eller ikke 

kan tilbyde historiefaget. Dette for at kunne blive mere konkret på, hvorfor der umiddelbart 

er en skepsis, hvad angår brugen af uderummet i historiefaget. Endeligt ville jeg gerne have 

spurgt til, om lærerne føler opbakning fra fx ledelsen, hvis de går med tanker om, at starte et 

udeskoleprojekt. Dette for at få en forståelse for, om der er villighed til at arbejde med de 

udfordringer som lærerne peger på. 

 

I anden del af analysen kiggede jeg gennem observation på, hvad uderummet som læringsrum 

kan tilbyde historiefaget. At konkludere noget efter 2 x 45 minutters observation, vil altid 

have betydning for validiteten. Jeg mener dog, at jeg trods det relativt korte observerede 

forløb, kan sige, at udeundervisning ikke kan sammenlignes med undervisning der efterlever 

udeskolens principper. Jeg kunne have styrket dette udsagn ved, fx at have observeret en 

udeskoleundervisning og sammenholde denne undervisning med udeundervisningen eller 

ved at interviewe en lærer der praktiserer udeskole, så dennes erfaringer kunne komme i spil.  

 

Jeg tror på udeskolen. Og jeg tror på udeundervisning. Jeg tror stadig at udeskole, er svært at 

praktisere i de eksisterende rammer i folkeskolen. Regeringens udspil ændrer muligvis disse 

rammer og kan åbne en række døre for udeskolen. Men jeg tror på, vigtigst af alt, at som lærer 

skal man vælge den arbejdsform der passer til sit indhold og ikke det indhold der passer til sin 

arbejdsform. 
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Bilag 1: Skabelon af spørgeskema 

I forbindelse med min bachelor vil jeg undersøge brugen af udeskole i historiefaget. 

Med udeskole henleder jeg til UdeskoleNets definition: ”Udeskole er pædagogiske arbejdsformer, hvor 

undervisningen regelmæssigt foregår udenfor skolens mure”. 

Peter Bentsen tilføjer: udeskole er ”undervisningsaktiviteter, der foregår 

- uden for skolens bygninger, og 
- regelmæssigt (hver eller hver anden uge), og 
- struktureret (tænkt ind i årsplanerne), og 
- over en vis periode (hel- eller halvårligt), og  
- med en vis varighed (minimum en halv dag), og 
- med et fagligt indhold (enkelt- eller tværfagligt) i samspil med indeundervisningen”. 
-  

Jeg håber, at du vil bruge 5 minutter på at svare på spørgeskemaet, det vil være til stor hjælp. 

Med Venlig Hilsen 

Tilde Østbjerg Jørgensen 

Institut for skole og læring - Professionshøjskolen Metropol. 

 

1. Køn 

 Kvinde 

 Mand 

 

2. Min skole ligger i følgende postnummer: 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

3. Jeg underviser i historie på følgende klassetrin 

(Angiv gerne flere svar) 

 4. klasse 

 5. klasse 

 6. klasse 
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 7. klasse 

 8. klasse 

 9. klasse 

 10. klase 

 

4. Jeg har modtaget undervisning i udeskolepædagogik 

 Ja 

 Nej 

 

5. Jeg har til hensigt at benytte udeskole i historie i min historieundervisning i skoleåret 2012/2013 

 Ja 

 Nej 

 Jeg vil gerne, men er endnu ikke kommet i gang 

 

6. Jeg har til hensigt at benytte udeskole i de andre fag jeg underviser i 

 Ja 

 Nej 

 Jeg vil gerne, men er endnu ikke kommet i gang 

 

7. Jeg har indenfor det seneste år brugt uderummet som læringsrum i historiefaget 

 1-2 gange 

 3-5 gange 

 6-10 gange 

 11-20 gange 
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 oftere 

 aldrig 

 

8. Jeg har følgende betænkeligheder ved udeskole 

(Angiv gerne flere svar) 

 Planlægningstiden - udeskole tager længere tid at planlægge end inderumsundervisning 

 Tiden - udeskole er svær at gennemføre i de tidsrammer der eksisterer i skemaet 

 Spildtid - der går for lang tid med ikke faglige aktiviteter, når undervisningen flyttes udenfor 

 Relevans - om udeskole er relevant for historiefaget 


Historiekanonen - kravet om at skulle undervise i historiekanonen hindrer mig i nogen grad i at 

lave udeskole 

 Fælles Mål - om jeg kan opfylde fælles mål med udeskole 

 Pædagogikken - jeg tror ikke udeskole gavner elevernes læring 

 Elevernes motivation - eleverne gider ikke være udenfor 

 Lokation - uderummet ved min skole egner sig ikke til udeskole 

 jeg har ingen betænkeligheder 

 

       Andre 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

9. Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 meget enig enig hverken/eller uenig meget uenig 

Udeskole 

gavner 

undervisninge

n i 
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udskolingen 

Udeskole 

gavner 

undervisninge

n i historie 

    

Udeskole 

gavner 

elevernes 

faglighed 

    

Udeskole 

gavner 

elevernes 

handlekompet

ence 

    

 

Tak for din hjælp! 
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Bilag 2 – observation af udeundervisning. Den franske revolution 
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Bilag 3: observation af udeundervisning den amerikanske 

uafhængighedserklæring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 
Udeundervisning som arbejdsform i historie 
Tilde Østbjerg Jørgensen, 30291003 
Institut for skole og læring. Professionshøjskolen Metropol 

Bilag 4: undervisningsplan 

Undervisningsplanen i bilaget indeholder de overordnede mål med forløbet. Skitsering af 

planen for de observerede undervisningsgange, samt de skitsering af planen for de 

indeundervisningsgange der fulgte udeundervisningen. 

Emne: Menneskerettigheder 

Kanonpunkt: FN’s verdenserklæring om menneskerettighederne 

Arbejdsform: Skiftende. Oftest vil torsdagens undervisning foregå i klasselokalet, mens 

fredagens undervisning udenfor. 

Undervisningsmål: 

- At eleverne får kendskab til FN’s menneskerettigheder 

- At eleverne kan placere menneskerettighederne i en historisk kontekst. 

- At eleverne reflekterer over hvad menneskerettighederne har af betydning for vores 

liv i dag 

Trin Mål:  

- Sammenligne nutidige levevilkår i Danmark med andre lande og diskutere de 

historiske årsager til forskellene 

- Give eksempler på, at en periodes fremherskende værdier og holdninger kan forklare 

afgørende begivenheder og samfundsforandringer 

- Kunne sammenligne egne livsbetingelser med foregående slægtleds og diskutere, 

hvilke forhold der er ens, hvilke der er forskellige og baggrunden herfor. 

Evaluering: 

- Vi evaluerer ud fra kernebegreberne gennem en ”kan - kan næsten – kan ikke”-cirkel.   

- Der udover har vi en løbende mundtlig evaluering med henblik på arbejdsform. 

 

Ug
e 

Dag  På programmet Hvordan Mål Kernebegreber 

44 Torsdag 
 
Den franske 
revolution 

Hvordan forløb 
den franske 
revolution? 
 

UDEUNDERVISNING VED 
SKOLENS OMRÅDE 
 
6 ”spor” er gemt omkring 
skolen. Eleverne skal i 
grupper finde disse spor og 
notere med stikord 
begivenhed og spørgsmål fra 
sporet.  
 
Når alle 6 spor er fundet, går 
vi tilbage i klassen og her skal 
grupperne have lagt sporerne 
i kronologisk rækkefølge og 
besvare en række spørgsmål 

 
 
 
At eleverne kan afkode de 
centrale begreber i en tekst 
og bruge disse i et videre 
arbejde. 
 
At eleverne får opfrisket 
begivenhederne fra den 
franske revolution og kan 
placere disse kronologisk. 
 
At eleverne får indblik i 
oplysningstidens tanker. 

Oplysningstid 
Samfund 
Den franske 
Revolution 
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ud fra deres notater. Har de 
problemer med at svare på 
spørgsmålene eller 
kronologien, har de mulighed 
for at løbe ud og kigge på 
sporet igen. 

44 Fredag 
Den franske 
revolution 

Den franske 
revolution – 
kronologi 
 
 
 
Den franske 
revolution og 
menneskerettighe
derne 
 
 
 
Folketinget i dag – 
styret af eliten? 

Spørgsmålene fra sidste gang 
og begivenhedernes 
kronologi gennemgås på 
tavlen. 
 
 
FN’s 
menneskerettighedserklærin
g kommer på tavlen og 
eleverne forsøger at finde 
træk som kan spores tilbage 
til den franske revolution. 
 
Vi læser en artikel om 
folketingets sammensætning 
i dag, som primært er styret 
af akademikere. – Er vi 
kommet videre fra den 
franske revolution? 

At eleverne får opfrisket 
begivenhederne fra den 
franske revolution og kan 
placere disse kronologisk. 
 
 
At eleverne kan 
sammenholde forskelligt 
materiale og finde nedpluk 
med ligheder. 
 
 
 
At eleverne overvejer 
hvordan samfundet er 
opbygget i dag og kan 
reflektere kritisk gennem 
historien. 

Den franske 
revolution 
Stænderforsamling 
Stormen på Bastillien 
Akademiker 
 

45 Torsdag 
 
Den 
amerikanske 
uafhængighe
dserklæring 

Den amerikanske 
uafhængighedser
klæring (DAU) – 
hvad? 
 
Hvad siger 
erklæringen? 
 
 
 
Snak ved bordet 

Vi ser en kort film der ridser 
hovedtrækkene i DAU op og 
tilblivelsen. Efterfølgende en 
slide med vigtige nedslag. 
 
Vi læser DAU og markerer 
aftrykkene til FN’s 
menneskerettigheder 
 
 
Hver elev får 1½ minut, hvor 
man skal tale om et fastsat 
emne 

At skabe et fælles grundlag 
for det videre arbejde med 
DAU 
 
 
At eleverne kan 
sammenholde forskelligt 
materiale og finde nedpluk 
med ligheder. 
 
At øve elevernes færdigheder 
i at snakke om et fastsat 
emne. At de kan reflektere og 
diskutere et emne, som de 
ikke selv har valgt. 

Imperium 
Erklæring 
Rettigheder 
Ret til liv 
Frihed 

45 Fredag 
 
Den 
amerikanske 
uafhængighe
dserklæring 

Erklæringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mix og match 

UDEUNDERVISNING VED 
KIRKEN 
 
Klassen deles i 3 hold. De får 
hver en række brikker med 
tekst og skal så samle disse 
brikker, så det bliver til et 
udsnit af 
uafhængighedserklæringen 
 
 
Klassen deles i 2 hold A og B. 
Der laves 12 brikker, så én fra 
hvert hold, har en brik der 
matcher en andens brik. 
Det hold A skal nu, gå rundt 
til personerne på hold B, som 
forklarer hvilket ord de har på 
deres brik, uden at sige ordet. 
Efter et givet stykke tid, skal 

 
 
 
Faglig læsning. At eleverne 
kan afkode elementer fra en 
svær tekst og sætte det 
sammen, så det giver mening. 
Samarbejde. At alle deltager 
og kommer med input i 
processen. 
 
At eleverne kan sprogliggøre 
en række væsentlige 
begreber fra DAU.  
At eleverne kan afkode 
begreber ud fra 
klassekammeraternes 
forklaring. 

Ord: 
Uafhængighed 
Frihed 
Lighed 
Rettigheder 
Menneskerrettigheds
erklæring 
Ligeværd 
Fred 
Respekt 
Værdighed 
Sikkerhed 
Sammenhold 
Demokrati 
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dem fra hold A, placere sig 
bag den fra hold B, som de 
tror deres brik matcher med. 
Bagefter byttes der rundt. 
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Bilag 5: besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen 
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Andre: 

 - ”Det er dyrt at flytte undervisningen. Krigen i 1864 skal selvfølgelig opleves, hvor det fandt sted, men en sådan tur er 

dyr”  

-  ”Transport, i forhold til bestemte steder, begivenheder og ting (bygningsværker, fredet fortidsminder etc.). Der må 

ikke bruges penge på transport, hvilket også er problematisk i forhold til større nationale institutioner og monumenter 

(f.eks. Nationalmuseet).” 
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  Total 

Hvor enig/uenig er 
du i følgende 
udsagn: 

meget enig enig hverken/eller uenig 
meget 
uenig 

Procent Antal 

Udeundervisning 
gavner 
undervisningen i 
udskolingen 

12% 3 54% 14 35% 9 0% 0 0% 0 100% 26 

Udeundervisning 
gavner 
undervisningen i 
historie 

12% 3 46% 12 38% 10 4% 1 0% 0 100% 26 

Udeundervisning 
gavner elevernes 
faglighed 

12% 3 50% 13 27% 7 12% 3 0% 0 100% 26 

Udeundervisning 
gavner elevernes 
handlekompetence 

12% 3 42% 11 42% 11 4% 1 0% 0 100% 26 

Total 12% 12 48% 50 36% 37 5% 5 0% 0 100% 104 
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Bilag 6: Besvarelser fra evalueringsrapporten 

 

Spørgsmål Lærernes besvarelse Sidetal i rapporten 
Er der fag der er bedre til udeskole 
end andre fag 

Afhænger af fag. 
Natur og teknik. Biologi og geografi. 

Side 36 

Lærerrollen. Hvordan underviser 
lærerne når de er udenfor? 
Underviser de på en anden måde? 

Svært at give slip. 
 
Det er en læringsproces for børnene, før 
har de været vant til når vi skulle ud, så 
var det fordi vi skulle ud og lege. 

Side 37 

Ulemper/udfordringer Masser af arbejde, når det bliver hver 
uge 
 
Pædagogikken hvad der praktisk kan 
lade sig gøre 
 
At vi skal lave udeskole oven i alt det 
andet. 

Side 38 

Organisering Organiseringen af udeskoleforløbene 
fylder meget. Det er et stort arbejde at 
gøre klar og samle materialer, som skal 
bruges og der bruges meget tid på at 
finde ud af, hvordan ting kan lade sig 
gøre 
 

Side 31 

Indhold Det er især Folkeskolens formål og 
elevens alsidige udvikling, der 
tilgodeses i udeundervisning. Det er 
svært at arbejde efter trinmålene i 
udeskolen, men lærerne håber, at 
udeskolen kan understøtte, at eleverne 
når målene. Det er svært at se 
forbindelsen mellem eksamenspensum 
og udeskole. Lærerne mener ikke, man 
kan bruge udeskolen, når eksamen 
nærmer sig 
 

Side 31-32 

Hvilke begrænsninger/problemer 
forventer I, at der er 

Man kommer ikke så meget i dybden 
med det. 

Side 32 

 


