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Definition af udeskole 

”Udeskole er en arbejdsmåde hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Udeskole indebærer 

dermed regelmæssig aktivitet udenfor klasselokalet. Arbejdsmetoden giver eleverne anledning til at tage 

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

giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt 

samvær. Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret undervisning hvor ude- og inde 

aktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i virkeligheden; dvs. om naturen 

i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet". 

(A.N.Jordet, 1998) 

”Udeskole er ikke et frikvarter fra det faglige, men giver eleverne mulighed for at lære med hele kroppen. 

De sanselige erfaringer kan fungere som mentale kroge, man hænger læringen op på,”. ”Udeskole er i høj 

grad et samspil mellem det, der foregår i klasseværelset, og det, der foregår udenfor. Det er vigtigt, at 

læreren hjælper eleverne til at sætte ord på, hvad de har oplevet i udendørs. Det er en forudsætning for, at 

man kan bygge bro mellem elevernes hverdagssprog og skolens fagsprog.”  

(Monique Vitger, 2015) 

 

Hvilke formål kan en tur ud i verden så have: 

Få kendskab til særlige materialer eller lokalitetsformer:  

• Eleverne kan fx bruge deres fantasi ud fra noget noget som er fagligt nemt, da de skal lære 

arbejdsgangen, hvordan redskaber skal håndteres, hvor må de være, hvad de kan gøre i 

pauserne osv. 

Repetere fagudtryk eller måske lære om nye begreber  

• De kan opleve begreberne i virkeligheden eller i brug. De kan gentage, genfortælle eller 

illustrere definitioner eller historier om begrebet. 

Undersøge eller løse opgaver ud fra egne forudsætninger og på flere måder: 

• Alle undersøger/regner/tegner - enkelte fremlægger  alle prøver nye undersøgelser - enkelte 

refererer  alle arbejder videre - resten/alle fremlægger/skriver i logbog 

Afprøve metoder, eller tydeliggøre begreber   

• Kan hypotesen fra sidst holde? Er det så også sådan at …? 

• Alle undersøger (igen) en tilsvarende situation 

Se hvad jeg (vi?) kan / Træning:  

• Bruge det opdagede snart igen i nye situationer - gentage metoder på nye steder eller emner. 

 

 

Målene med at gå ud er ikke kun ét af disse - der er flere!  

Udeskole kan dels støtte den faglige læring og fagenes videns og færdighedsmål som ved ovenstående, 

dels kan udeskole støtte op om de sociale- og almendannende mål for elevernes skolegang 
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DANSK 

Kundskabs-kilde for dansk kultur  

At være ude for at OPLEVE uderum 

Eleverne kan kende til lokaliteter som er repræsentative for fx dansk historie og arkitektur og 

landskabsstrukturer. Besøg stederne dels for at sanse dem og kunne genkalde sig viden og indtryk derfra - 

og dels for at bruge dem som læringsarenaer, gode steder til at lære om … eller til at øve sig i … 

Måske steder der også kunne danne ramme om en skønlitterær tekst?  

Måske noget værd at forsøge at tegne?     Eller regne på? 

Her er starten på en liste over noget som en skoles elever kan/bør opleve: 

 Huse/boliger eller broer eller … fra forskellige tidsperioder 

 Vejbelægninger med brosten, skærver, fliser, … fra forskellige 

tidsperioder  

 (Mindst to) forskellige typer broer, elmaster,  

 Kirkegårdens ”billeder”, fortællinger og symboler  

 Mindesten/mindetavler 

 Cykle på tværs igennem kommunen - eller rundt om den.  

Generelle idéer til dansk:  
 Det ene hold skal videregive nogle tal (tlf.nr?) eller bogstaver (kodeord?) til et eller flere andre hold 

som står meget langt væk. Alle tre hold skal blive indenfor deres eget område, og det er forbudt at 

råbe/sms/… De kan fx forme det med kroppen så de andre kan ’læse’ det. 

 Samme tal eller tegn hænges op ved ting der rimer, ting der lavet af … eller ting der har lyden … 

 Hænge skilte med de kendte bogstaver eller stavelser (eller fx tillægsord) op ved forskellige 

genstande hvor de passer til. Gå en tur rundt i området og se hinandens skilte. Når man indsamler 

skilte kan de foreslå andre skilte der også havde kunnet passe dér.  

 Hver gruppe eller elev finder 1-3 genstande som placeres på et bord eller lign. Herefter gælder det 

om at digte og genfortælle en historie hvor alle tingene indgår. Som afslutning kan alle gruppers 

ting gemmes/bortskaffes, og eleverne skal nu skrive navnene på så mange af tingene som de hver 

især kan huske (’Kims leg’). 

 Indtale eller nedskrive en lille del af en historie om ’χμπ’ som rejser rundt i Danmark. Hvad 

oplevede ’χμπ’ lige netop dér? Måske kan de udarbejde en passende illustration til (bruge fx 

tegning, foto eller fotomanipulation, gnidetryk, skrammelinstallation, …) 

 Det ene hold skal videregive det andet hold en besked - mens det tredje hold danner en larmende 

lydmur imellem dem. Alle tre hold skal blive indenfor deres eget område, og der skal være tid på 

hvor længe de må forsøge sig. 
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Gode steder til - eller med fortællinger 
Elevernes bog har måske en tegning eller et foto som illustration til et emne - find det sted i jeres område 

som ligner illustrationen, og lad arbejdet foregå dér. 

Sange, eventyr og andre gode historier (’Ti små cyklister’, ’Grantræet’, ’Tinsoldaten’, ’Moses i sivkurven’ 

eller historier om heste, trolde eller gamle dage) kan læses eller genfortælles i omgivelser der giver den 

rette stemning.  

Eleverne kan digte videre eller de kan illustrere historien ved at bygge (og evt. fotografere) små opstillinger 

dér hvor de er i historien.  

Matematik og dansk 

Byg en bolig med plads til 15 små trolde/nisser/mus/… Til en illustration af en troldehistorie]   

Deres hule eller hus skal have en trekantet form. 

Hulen må højst være 300 cm2 i bunden – gulvet må højst dække 300 cm2 – areal max 300 cm2 

1000 trolde eller museskridt fra hulens indgang skal de have en lille legeplads osv. osv. 
[Slut af med en tegning eller en skitse med mål på troldene eller hvem der nu bør i huset, samt et kort over 

legepladsen. Hulen kan tegnes fra flere sider, inkl. oppefra, inden den fotograferes.  

 
 

Natur-teknologi og dansk  
 Illustrere digte eller historier med (evt. kun foto af) passende ting fra skoven, stranden, gården, … 

 Skrive rim, digte eller historier til og om det særlige sted, hvor de er lige nu. 

 Give stedets planter et ’stenalder’navn - et navn som passer til dets udseende, lugt eller placering. 

Efterfølgende kan man finde planternes danske og/eller latinske navn og undersøge om navnene 

ligner hinanden.  

 Beskrive områdets træsorter med fx bark, knoppernes former, bladene.  

 Hvad mon træet blev kaldt af de allerførste mennesker som så det? 

 Collager eller ’malerier’ af/med naturgenstande som illustration  

 Udarbejde forklaringer eller piktogrammer til områdets vejnavne (Egevej, Møllegade, P.Petersens 

Allé, …)  Finde vejene på kort - er der mon et mønster i typer af vejnavne (Fuglekvarter? )  
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Matematik  
kan ses som et værktøjsfag som de andre fag kan tage i brug for at skaffe eller udvide eleverne viden. 

Vidensarenaer for andre fag kan dermed blive læringsarena for matematiske mål som at udvikle elevernes 

viden og færdigheder omkring tal og talbehandling, former og størrelser eller omkring stokastik. 

Matematiske emner i centrum 

Tal og algebra 

 Finde (tegne eller fotografere) ’noget’ som ligner cifrene 0-9, regnetegnene, … 

 Skrive husnumrene ind på et passende kort over veje og 
bebyggelser. Hvad er systemet? 

 ’Lege butik’ med fx flintesten som tiere og granit som enere. 
Varerne kan være andre løse genstande fra området 

 Find ud af hvor gamle træerne er (tælle årringe på 

tilsvarende stammer/stubbe – eller tælle etagerne på 

grantræerne). Tag foto af træer der er lige så gamle som dig, 

din mor, din lærer, din … 

 Hver især tager 2-3 sten som hver skal veje 100 g. Prøv om 

(ti) sten tilsammen vejer 1 kg.  Tilsvarende kan gøres med 10 

cm græsstrå, en deciliter sand, en 5 millimeters tyk kvist 

 Hvor meget er … højere eller længere eller tykkere end …? 

 Fotografere ’noget’ som kan illustrere en regneart (forskel på to ting, gentagelser mv) 

Geometri 

 Opmåle 100 meter og 1 kilometer - og finde ud af hvor mange skridt man selv bruger på den 

afstand (eller hvor lang tid det tager at gå, løbe, cykle, hoppe, …). Brug kort eller luftfoto til at finde 

steder i lokalområdet som netop burde være så og så store (mht. længder eller areal)  

 Observere og måle på ting fx flagstangens skygge der ændrer sig i løbet af dagen. Hvor langt er der 

imellem lygtepælene/stolperne under halvtaget/… Tag et foto langs lygtepælene 

 Finde steder med særlige former (eller selv udforme store figurer) og gætte, vurdere, anslå, 

bestemme og kontrollere (grund)arealet, længden af tov omkring figuren, antallet af vinduer, tag- 

eller mursten i … osv.  

Stokastik 

  Optegne spilleplader på asfalt eller i grus - og formulere regler for et spil der kan spilles dér 

 Finde så mange forskellige bogstavskombinationer som muligt på bilernes nummerplader - hvilke 

kombinationer mangler i observationerne (Findes de mon på nogle biler?) 

 Sammenligne den gennemsnitlige længde på mælkebøtteblomster-stænglerne før og efter første 

græsslåning - eller mælkebøtte-tætheden på boldbanen i forhold til den på engen, eller ... 

 … 

Kan de tælle(rytme)remserne? 

”…ni – ti – el – ve – tolv – tret – 

ten – fjor – ten - …”  

98, 99, 100, 200, 300      

98 – 99 – 100 – 1001 – 1002     

7, 14, 21,  22,23,24,25,26, 27, 

28,29.. 
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Matematiske kompetencer i centrum 

Ræsonnement og tankegang 

 Er der en sammenhæng mellem dette og … 

Problemløsning 

 Er der et system for … 

Modellering 

 Hvordan kan man finde ud af hvor mange kogler der er på et nåletræ? Prøv jeres metoder 
på andre træer  

 Hvor mange træer / mælkebøtter / fliser / … er der i hele skoven / på hele græsplænen / i 

hele skolegården? 

Repræsentation og symbolbehandling 

 Fotografere ’noget’ der ikke ér et tal eller et matematisk symbol, men bare ligner det! 

 Finde eksempler på andre slags tal, fx romertal, vejkantpæle hvor km-angivelser ligner 

brøker osv. 

Hjælpemiddel 

 Sæt fire pæle i jorden omkring ’jeres land’ (del af skoven, græsplænen, skolegård eller …). 

Find ud af hvor mange kvadratmeter ’jeres land’ er, og tæl hvor mange træer eller 

mælkebøtter eller fliser eller…) der er dér. Hvor mange træer / mælkebøtter / fliser / … er 

der mon i hele skoven / på hele græsplænen / i hele skolegården? 

Kommunikation 

 Fotografere vinkler som næsten er rette, ovaler som næsten er cirkelformede osv. - og 

beskrive deres vinkelstørrelse, omkreds, diagonallængder el.lign.  

Natur- teknologi og matematik  
 Find planter som kan kendes på at de har: Ingen …; én …; to …; tre …, fire kronblade/takker/… 

 Finde små dyr eller små blomster der studeres under lup, tegnes så alle karakteristika kan ses og til 

slut sættes der navn, findested OG en passende målestok på tegningen 

 Samle symmetriske blade - OG ikke-symmetriske! 

 Farve med siden af et farvekridt på solidt papir for at ’fremkalde gnubbebilleder’ af former og 

mønstre på oversiden af blade, kloakdæksler mv.  

 Blade kan bruges til at trykke med – og vise flytninger som parallelforskydning eller drejning  

 Sortere jord i fx sten, ral, grus, sand (evt. si-sand) og ler (efter kornstørrelser) 

o Sortere jord i organisk/uorganisk materiale 

o Sortere strandsten efter form, farve, oprindelse  

 Hvor langt er der mellem de store træer? De små træer? De halvstore træer? Er der forskel på om 

det er løvtræer eller nåle-træer? 

 Find en kvadrat-meter et sted hvor solen skinner (el.lign.). Tæl hvor mange mælkebøtter/… der er 

dér. Hvor mange mælkebøtter/… er der så på fx fire kvadrat-meter.  

 Sæt fire pæle i jorden omkring ’jeres’ skovstykke (eller græsplæne eller skolegård eller …). Find ud 
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af hvor mange kvadratmeter ’jeres’ stykke er, og tæl hvor mange træer eller mælkebøtter eller 

fliser eller…) der er dér. Hvor mange træer / mælkebøtter / fliser / … er der i hele skoven / på hele 

fodboldbanen / i hele skolegården? 

  

Billedkunst og Matematik 
 Lægge et flot mønster af stedets løse genstande og evt. lade andre bygge det videre til en frise eller 

et symmetrisk billede. Opbygge tessalationer (tesseleringer)  

 Fotografere ting der spejler sig i butiksruder eller vandpytter - eller bygninger der (næsten) er 

 Fliser, mursten, huse, tagsten, osv. osv. har ofte fantastiske mønstre lavet efter mere eller mindre 

snirklede systemer – find dem! 

       

 

 


