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Sammenfatning
Med denne rapport har DGI Storkøbenhavn evalueret projektet ”DGI – UDEskole
læring i bevægelse”.
”DGI-UDEskole læring i bevægelse” har været en treårig projektindsats, fra skoleåret
2015/2016 til skoleåret 2018/2019 med første år i Storkøbenhavn og de efterfølgende
to år på landsplan.
Målet med projektet har været, at understøtte opstarten af flere udeskoleklasser i
den danske folkeskole, så skoleeleverne opnår en alsidig og aktiv skoledag.
Gennem brug af mange års erfaring med certificering af DGI profilskoler med fokus
på idræt, leg og bevægelse ville vi udvikle en udeskole certificering med fokus på
opkvalificering af lærere og pædagogers udeskole kompetencer.
Disse kompetencer skulle skabe fundament for udvikling, planlægning og
praktisering af udeskole til gavn for elever i hverdagen.
Projektet har været støttet med midler fra Nordea Fonden.
Projektets målsætning
At der uddannes profilskoler med fokus på udeskoleforløb, samt laves aktiviteter med
skoleelever gennem eksemplariske udeskoleforløb.
At der udvikles og afprøves uddannelsesforløb som supplement til
profilskolekonceptet.
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Projektets målsætning omfattede 3 delelementer: at uddanne skolernes
læringspersonale gennem profilskolekonceptet, afvikle eksemplariske udeskoledage
og udvikle og afvikle en tillægsuddannelse.
Tillægsuddannelsen blev en Udeskole tovholderuddannelse, som gennemførtes
sideløbende med certificeringsmodulerne. Uddannelsen er evalueret i egen rapport.
Se rapporten her
Gennem hele projektet har der være fokus på at vejlede, guide og samarbejde med
lærere, pædagoger og ledelse om at udvikle udeskoleundervisning på 24 tilfældigt
tilmeldte grundskoler. I første år, som var pilotfasen, var 8 skoler tilmeldt og i selve
udbredelsesfasen var 16 skoler tilmeldt projektet.
Den samlede evalueringsrapport præsenteres gennem tre medier
Kort skriftlig sammenfatning af projektet i overordnede overskrifter med modeller,
links til film udviklet gennem projektet, undervisningsmateriale udviklet gennem
projektet, citater, statusrapporter og andre vigtige nedslagspunkter i
projektforløbet.
En E-læringsbog som findes på udeskole.nu, hvor en del af de film lærere og
pædagoger har udviklet igennem projektets 3 årige periode ligger tilgængelig for
alle.
Evalueringsrapport på Tovholderuddannelsen
Sideløbende er der i samarbejdet med Nordea Fonden udviklet en APP. Nature
Challenge, som kan finde på: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/minlandsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/dgi-outdoor/nature-challenge
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Læsevejledning
Nærværende evalueringsrapport skal læses som en opsamling på det 3 årige projekt
”UDEskole – læring i bevægelse”.
I afsnittet evalueringens formål og indhold er det forsøgt kort at beskrive, om
projektet er lykkedes og om den form, vi har valgt i organiseringsprocessen, kan
være en bæredygtig platform for andre, der gerne vil arbejde procesorienteret med
opstart, udvikling og implementering af udeskole. I dette afsnit findes også
konklusion.
Afsnittet organisering af ”DGI UDEskole – læring i bevægelse” beskriver
opbygningen af forløbet fra opstart til afslutningen, gennem de 6 moduler og 3
eksemplariske udeskoledage.
Under overskriften Udeskole og bevægelse i undervisningen, kan man få indblik i,
hvordan udeskole naturligt bidrager til det stigene ønske om, at børn og unge
bevæger sig i hverdagen. Herunder også noget om stedets betydning for læringen.
Afsnittet om projektet i tal fortæller kort om antal deltagere både voksne og børn
samt vores egne undervisere. Endelig det sidste afsnit, hvor der kort samles op og
diskuteres videreudviklingen og bæredygtigheden af udeskole.
I forsøget på at gøre rapporten så konkret og læsevenlig som mulig er den skrevet
rimeligt kort og med henvisninger eller links rundt om i rapporten til uddybende
materiale fra projektet. Disse kommer i form af film, konkret fremgangsmåde i forhold
til opstart fra modul1-6, spørgeskemaer, artikler om skoler, der er blevet certificeret,
statusrapporter og andet, der giver mening for at få uddybende kendskab til
opbygningen og afviklingen af projektet.
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Indledning
7. klasse fra Tinderhøj skole arbejder med eventyrgenren i dansk. De arbejder med
H.C. Andersens eventyr og lærerens mål er, at de som en del af
undervisningsforløbet får en forståelse for, hvad eventyr har betydet for os
mennesker op gennem tiderne. Samtidig vil han gerne have, at eleverne skal mærke
fællesskabet omkring eventyrgenren.
Eventyr er noget, vi alle kender til ligegyldigt, hvor vi kommer fra og hvor gamle vi er.
Det betyder, at der i dette udeskole læringsforløb på forhånd er skabt en fælles
samtale platform, når eleverne og beboerne på et plejehjemmet skal mødes. Derfor
tager læreren kontakt til det plejehjem, der ligger tættest på skolen.
Han spørger lederen, om hans 7. klasse må komme og læse eventyr højt for nogle af
beboerne. Det må de gerne. Lærerens ønske er, at elever og beboer får en snak om,
hvilket eventyr de bedst kan lide og, hvilke minder det bringer frem. Det blev en
fantastik formiddag for både børn og ældre.
Udover at tale sammen om eventyr lærte eleverne noget om, hvordan man bor på et
plejehjem. Hvordan skubber man en kørestol? hvilket øre skal man tale til for at sikre
sig, at den, man taler med, kan høre, hvad der bliver sagt? og ikke mindst, hvad
bruger man sin dag på, når man bor på et plejehjem?
Det er det, udeskole kan! At skabe nye både tilsigtede og uforudsigelige
læringssituationer, som bl.a. naturligt understøtter elevernes umiddelbare
nysgerrighed.
I udeskole får hver enkelt elev mulighed for at skabe egne billeder af
læringssituationen, som derfor huskes meget bedre og kan overføres direkte i anden
læringskontekst. Der skabes direkte transfer via meningsfulde forbindelser og
sammenhænge mellem undervisningen i inderummet og uderummet.
Ved netop at vælge et plejehjem tæt på skolen, bliver bevægelse og udeskole en
helt naturlig del af den tidsramme, der ligger for dansktimerne den formiddag.
Se artiklen her

Evalueringens formål og
indhold
Evalueringen har fokus på to områder
1. Er det lykkedes i projektet DGI – UDEskole læring i bevægelse at være
rammesættende og medskabende i arbejdet med udvikling og forankring af udeskole
på de 24 projektskoler? Ønsket har været både teoretiske og praktiske kompetencer,
der styrker og motiverer lærere og pædagoger til naturligt at inddrage uderummets
mange læringsarenaer og dermed bidrage til en mere varieret og
bevægelsespræget skoledag.
2. På hvilken måde kan vores organisatoriske erfaringer med projektet DGI UDEskole læring i bevægelse være en bæredygtig platform for DGI´s egne landsdele
og andre organisationer/læsere, som ønsker implementering af udeskole og
bevægelse i deres hverdag?
Evalueringer er baseret på DGI´s egne praksiserfaringer gennem inddragelse af
spørgeskemaer, interviews, artikler og samtaler med målgrupper gennem tre et halvt
år, hvor projektet bl.a. gennem tilpasning til skoleverdenens konstante
foranderlighed, foreløbigt har udviklet sig til den form, som vi udbyder i dag.
Gennem ovenstående to spørgsmål er målet at belyse evalueringen fra flere vinkler.
Spørgeskemaerne viser både erfaringer fra DGI underviserne og fra skolernes
ledelse.
Den skolereform, der blev besluttet i 2013 med bl.a. fastlagte læringsmål og
lærernes arbejdstidsaftale, havde indflydelse på rammerne for projektets opstart.
Gennem hele projektperioden har skoleområdet været præget af ovenstående.
Ønsket om åben skole er også et fast punkt på regeringens skoledagsorden, og nu i
slutningen af projektet er læringsmålene gået fra at være ufravigelige til at være
vejledende. Mange skoler har ændret på lærernes arbejdstid og nogle også på
længden af skoledage for eleverne. Disse ændringer vil naturligt kunne ses i
projektets udvikling fra opstartsbeskrivelse og ønsker til afvikling og udfasning.
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Ad1
Er det lykkedes i projektet DGI – UDEskole læring i bevægelse at være
rammesættende og medskabende i arbejdet med udvikling og forankring af udeskole
på de 24 projektskoler. Ønsket har været både teoretiske og praktiske kompetencer,
der naturligt motiverer lærere og pædagoger til at inddrage uderummet som en
udvidelse af elevernes læringsmuligheder i hverdagen.
Erfaringerne fra de sidste 3½ års arbejde med DGI – UDEskole Læring i bevægelse
viser en positiv betydning både for den daglige bevægelse og det didaktiske syn på
læring. Med udgangspunkt i hver enkelt skoles personalefællesskab og værdier har
vi udfordret de kendte læringsrammer og - arenaer, og gennem dialog og
samarbejde fundet frem til den udeskoleform, der passer ind i den enkelte skole og
personalegruppes hverdag og værdier. At projektet har strakt sig over tid og derfor
har været fleksibelt fra begyndelse til afslutning betyder, at lærer og pædagoger har
følt sig inddraget og hørt i forhold til medindflydelse på, hvornår og hvordan de gerne
ville arbejde med udeskole.
Muligheden for at samarbejde om forberedelsen og derefter afprøve udeskoleforløb
med elever, støttet med supervision fra vores undervisere, har styrket dem i troen på,
at planlægning af udeskole og dermed inddragelse af uderummets mange
læringsmuligheder er noget, de kan og gerne vil. Lærernes positive syn på udeskole
motiveres af deres oplevelse af, at eleverne syn på læring ændres.
Eleverne bliver naturligt mere nysgerrige, når de er ude i praksis og kan oftere forstå
sammenhængen med den undervisning, de har fået inde. Samtidig oplever de, at
deres skolehverdag bliver mere spændende og varieret og ikke mindst mindre
stillesiddende.
At flere elever på samme tid synes, at undervisningen er spændende, kan meget vel
tillægges udeskoles naturlige mulighed for undervisningsdifferentiering.
En meget vigtig pointe for eleverne er, at de bevæger sig meget mere, når de har
udeskole.
En udeskoledag med 8.Y
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Ad2
På hvilken måde kan vores organisatoriske erfaringer med projektet DGI - UDEskole
læring i bevægelse være en bæredygtig platform for egne landsdele og andre
organisationer/læsere, som ønsker implementering af udeskole og bevægelse i
deres hverdag?
At certificeringens tidsramme har været fastsat til at vare fra 1-1½ år, bygget op over
6 moduler, 3 praksisdage og en tovholderuddannelse har haft stor betydning for, at
ønsket om at etablere rammerne for implementering og forankring af udeskole på de
24 projektskoler er lykkedes.
Gennem den tydelige processtruktur (se procesdiagram) rammesættes et fælles
udgangspunkt til arbejdet med udeskole. Her er både ledelsen, de valgte tovholdere
og en til to lærere/pædagoger fra hver afdeling eller team på skolen med i
arbejdsgruppen fra opstarten. Dette udgangspunkt viser gennem dialog, hvilke
ønsker og udfordringer hver enkelt skole har i forhold til implementeringen af
udeskole og bevægelse i hverdagen. Samtidig bliver det tydeligt, hvilke opgaver
ledelsen skal tage ansvar for at løfte og hvilke der skal løftes af lærere og
pædagoger.
At ledelsen sidder med ved bordet og får syn for det arbejde, lærere og pædagoger
skal lægge i opstarten og udviklingen af udeskole, har meget stor betydning for, om
implementeringen og forankringen af udeskole lykkes.
Erfaringen viser, at på de skoler, hvor ledelsen har valgt at prioritere forberedelses –
og samarbejdstid til udeskoletovholderne, sker der størst udvikling og dybere
forankring af udeskole.
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Konklusion
Med ovenstående opbygning og ramme er det vores klare vurdering og erfaring, at
platformen til et bæredygtigt udeskole fundament er etableret.
Både ledelse og personale på de involverede skoler har i differentieret grad, opnået
viden om udeskole både teoretiske og praktiske. Dette i form af vejledning, sparring
og konkrete værktøjer, som kan støtte dem i deres fortsatte arbejde med
implementering og forankring af udeskole og bevægelse i elevernes skolehverdag.
Både ledelse, tovholdere og andet personale fra de involverede skoler har alle
udtrykt sig positivt om den forandring i skolehverdagen, som projektet har været med
til at sætte i gang. Størstedelen af dem, der har været med i processen, føler sig hørt
og klædt på til at kunne arbejde med udeskole, hvilket helt sikkert fremmer
bæredygtigheden for udeskoles videre implementering på de certificerede skoler.
Tidsperioden, der fra opstart til den endelige certificering har strakt sig fra 1-1½ år, får
også positiv feedback. Muligheden for at få vejledning først af vores konsulenter og
derefter også af de uddannede udeskoletovholdere er også noget, der fremhæves
meget positiv på arbejdet med udeskole.
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Tre forhold, der har været med til at sikre det fortsatte arbejde med udeskole på de
certificerede skoler
1. At ledelsen har været en synlig del af processen og har prioriteret udeskole højt
lige fra begyndelsen af forløbet. Herunder re-certificeringen efter 1 år således, at
skolens udeskoleprofil og personalets kompetencer opretholdes, opdateres og
videreudvikles. At nye både personaler og elever bliver inddraget løbende i skolens
udeskoleprofil.
2. At alle undervisere har arbejdet med samme fremgangsmåde og opbygning af
udeskoleforløbene, både i forhold til rammerne for klasserumsledelse i uderummet,
planlægning af den faglige del samt inddragelse af bevægelse. Endelig har det vist
sig særlig vigtigt med mulighed for at dele forløbene enten elektronisk eller i fysiske
mapper.
3. At der på hver skole er blevet uddannet 2-3 tovholdere, der har fået prioriteret
timer i deres arbejdstid til at hjælpe kolleger i gang med udeskole. Dette understøtter
også arbejdet med en fælles didaktisk model for udeskole på de enkelte skoler.
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Tre forhold, der kan være udfordrende i forhold til bæredygtigheden, forankringen og
det fortsatte arbejde med udeskole på de certificerede skoler
1. Nogle lærere vil mene, at det er mere tidskrævende at planlægge udeskole end
indeskole. Der kan være nogle, der slet ikke er interesseret i at arbejde med
udeskole og synes, at det er en alt for stor ansvarsmæssig opgave at tage en klasse
uden for skolens matrikel.
2. Tålmodighed. Det tager tid at implementere nye arbejdsgange og, hvis man ikke er
indstillet på at ”prøve igen” og bruge sine erfaringer, kan det betyde, at udeskole
langsomt glider ud og kun bliver løftet af ildsjælene.
3. At ledelsen eller tovholderne skifter job.
Endelig skal det nævnes, at alle ledelser på de deltagende skoler selv har valgt at
deltage i projektet og det var til en favorabel pris, da projektet har været støttet af
Nordea Fonden.
At skolerne fremadrettet selv skal betale for hele certificeringen kan betyde, at det vil
blive sværere at finde skoler, der ønsker en hel certificering.
Samlet set vil vi konkludere, ud fra vores erfaringsarbejde med 24 skoler, at der er
flere forhold, der taler for, at skoler bør arbejde med udeskole som en del af den
faste lærings-/bevægelses- og undervisningsramme på alle klassetrin.

16

DGI udeskole - læring i
bevægelse
Organisering
Den nye folkeskolereform fra 2014 indebærer, at skoleelevernes hverdag skal være
mere varieret, praksisnær, konkret og sanselig. Det ville vi i DGI gerne være med til at
understøtte og i april 2015 havde vi, med støtte fra Nordea Fonden, mulighed for at
starte projekt UDEskole – Læring i bevægelse.
Vi ønskede med dette projekt at udvikle nye muligheder i profilskoletanken, sætte
fokus på udeskole og alle de gavnlige effekter, der følger med undervisning i det fri.
Udeskole kan være med til at skabe et samspil mellem det udendørs og det
indendørs undervisningsmiljø. Udeskolen danner rammen om et æstetisk grønt
klasselokale, der favner praksisnær undervisning og læring ude i virkeligheden.
Udeskole er et af svarene på skolernes aktuelle udfordringer og samfundets ønske
om en endnu bedre folkeskole, der gør brug af mere tidssvarende læringsformer,
arbejds- og undervisningsmetoder. Udeskole løfter både den faglige og den sociale
læring. Undervisningsformen fokuserer på det konkrete, det sproglige, det kropslige
og sanselige, bruger leg og bevægelse og inddrager natur og kultur samt
lokaleområdets aktører, herunder foreningslivet.
Sideløbende med projekt UDEskole – Læring i bevægelse har der været afviklet et
andet projekt, Udvikling af Udeskole (UaU), hvor definitionen af udeskole er blevet
nedskrevet i samarbejde med UVM. Vores projekt tager udgangspunkt i samme
definition.

17

18

Udeskole defineres i projekt UaU således:
Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål
(Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for
klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på et samspil mellem
undervisning inde og ude.
Eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem
indeundervisningen ude i relevante omgivelser, og de følger op på
udeundervisningen i klasseværelset. Ude-skole kan foregå mange steder,
eksempelvis i skolegården, naturområder, virksomheder, museer, kirker,
genbrugspladser, andre pladser mv. (UVM, 2014).

Procesdiagrammet
Med udgangspunkt i vores erfaringer med certificering af skoler og institutioner med
fokus på leg og bevægelse har vi udviklet på grundmodellen og sammensat
udeskolecertificeringen i nedenstående procesdiagram.
Det særlige ved denne udeskolemodel er tovholderuddannelsen og de
eksemplariske udeskoledage.
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Procesdiagrammet viser certificeringens opbygning over en tidsperiode på 1 år.
Modul 1+2 hænger sammen på den måde, at den afklaringsproces, der arbejdes med
og nedfældes i stikordsform på modul 1, danner udgangspunkt for samarbejdet på
modul 2. Outputtet fra modul 2 peger frem mod definitionen af, hvad der skal
arbejdes med på de tre temamoduler 3-5.
Efter modul 2 har man således tre overskrifter på områder, som man gerne vil arbejde
i dybden med hen over året. Det kunne være ”kend dit nærområde”, ”udnyt
bevægelsen i transporten fra A-B”, ”Sprog i uderummet”, ”Hvordan får vi kroppen i
spil i udeskole?” osv. På temamodulerne er det DGI undervisere, der varetager
undervisningen af lærere og pædagoger med udgangspunkt i teammodulets
overskrift.
Efter arbejdet med personalet på hvert af de tre temamoduler skal der afvikles en
eksemplarisk udeskoledag. Her står lærere og pædagoger for udarbejdelse og
afvikling af et udeskoleforløb med elever.
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Hvad er eksemplariske udeskoledage?
I mellem modulerne 3-4, 4-5 og 5-6 arbejder lærere og pædagoger med inddragelse
af uderummet i planlægningen af et nyt undervisningsforløb eller med udvikling af et
allerede kendt undervisningsforløb, som skal løftes gennem udeskoledelen.
Dette arbejde får de respons og sparring på i praksis af en DGI underviser, som følger
klassen og ser på undervisningen, primært med fokus på udeskoledelen.
Disse dage kalder vi eksemplariske udeskoledage, og de lægges som skrevet efter
hvert af temamodulerne 3-5. På de eksemplariske udeskoledage skal en eller flere
udvalgte klasser igennem et undervisningsforløb udendørs, på skolens matrikel eller i
skolens nærområde.
Formålet med den eksemplariske udeskoledag er, at personalet, eleverne og skolen
får nogle erfaringer med udeskole.
Det er personalet, der har planlagt undervisningen og har ansvaret for at gennemføre
forløbet. De eksemplariske udeskoledage skal vise, at det tager tid at udvikle
udeskole og blive god til det, og kun ved at øve sig, evaluere og dele ud af sine
erfaringer skaber man en fælles udeskole-kultur på skolen.
Som arbejdsredskab til konkretisering af, hvad underviserne gerne vil have respons
og sparring på, skal de før dagen vælge tre af elleve fokuspunkter og sammen med
dem sende plan for dagen til DGI underviserne. På den måde sørger man for, at
begge parter er bekendte med dagens tema og samarbejdsgrundlag.
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Undervisere, der har ansvaret for den eksemplariske udeskoledag, skal udvælge et
eller flere fokuspunkter, som de vil arbejde med og evaluere på. Det kunne fx være:
1. Hvordan udnyttede vi uderummet
2. Hvilke værktøjer kom i spil, i forhold til organisering og uderumsledelse,
3. Hvordan blev eleverne motiveret og inddraget i undervisningen,
4. I hvilket omgang var krop og sanser i brug,
5. Hvordan evaluerede vi undervisningen med eleverne,
6. Fandt vi tegn på læring,
7. Var der en sammenhæng til undervisningen hjemme på skolen,
8. Fik vi udfordret eleverne på forskellige faglige niveauer,
9. Havde vi fokus på klassens trivsel,
10. Fik vi udfordret os selv i planlægningen af forløbet,
11. Opstod der praktiske problemer
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Hvad kendetegner en eksemplarisk udeskoledag – kort fortalt:
At rammen er sat og tydelig for eleverne. Hvor i uderummet skal det foregå.
Forløbet er planlagt, så der arbejdes ud fra læringsmål eller andre mål. At der er
et sigte på tegn på læring hos eleverne
At stedet/læringsrummet udnyttes og inddrages tydeligt i undervisningen gennem
meningsfulde forbindelser og sammenhæng til indeundervisningen således, at
eleverne forstår sammenhængen
Forløbet er afvekslende, så eleverne bevæger sig, fordyber sig, arbejder med
flere læringsstile/sanser og eleverne er bevidste om, hvad formålet med
aktiviteterne er
At elevernes arbejde er baseret på problemløsning med udgangspunkt i deres
engagement og nysgerrighed, og de bliver inddraget i evalueringen af
undervisningen
At eleverne har det fysisk godt (varm, tør og mæt) og føler sig trygge, selvom de
bliver udfordret af nye omgivelser

Hvad er en
udeskoletovholder?
” Med udeskoletovholderuddannelsen fik jeg et grundigt indblik i, hvad udeskole kan
for mig som underviser, for eleverne, og hvad jeg som tovholder kan bidrage med til
min kolleger, der har brug for hjælp til at komme i gang med udeskole” (Ann-Louise
Drægert,Tovholder på Tinderhøj skole).
Med dette projekt har vi gennem hele forløbet haft et ønske om at skabe mulighed
for forankring af udeskoleundervisningsformen på de deltagende skoler.
Det kræver, ud over en ledelsesbeslutning og opbakning, at der er nogen, der
brænder særligt for undervisningsformen eller er villige til at engagere sig lige lidt
mere i arbejdet omkring udvikling og forankring af udeskole.
På de fleste skoler kender man til læsevejleder, matematikvejleder og lign., hvilket
gav os ideen til udeskoletovholderrollen.
Gennem støtte fra både Nordea fonden fik vi mulighed for at udvikle og afvikle 6
internatkurser á 30 timer.
Deltagerne var i pilotfasen 2-4 lærere/pædagoger fra hver af de 8 pilotskoler, og i
udbredelsesfasen har antallet af deltagere pr. skole være 2-3 lærere/pædagoger.
Drejebogen med indhold og rammer for tovholderkurset er blevet justeret og tilrettet
efter hvert kursus og er på nuværende tidspunkt så fast, som den kan blive.
Gruppen af deltagere vil altid variere lidt, hvilket betyder, at der vil forekomme
justeringer undervejs i dagsordenen på det enkelte kursus.
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En udeskoletovholder er tovholder på skolen/institutionen i forhold til forankring og
videreudvikling af udeskole. Det er den/dem, der er bindeled mellem ledelse og
personale, når der tales udeskole. Det er dem, der støtter og hjælper kolleger i
udvikling af udeskole i hverdagen. Det kan være i form af sparring på et forløb, både
i forhold til den faglige rettesnor og det lavpraktiske i at tage eleverne med ud.
De er skolens samarbejdspartner i forhold til processen med DGI.
Dette samarbejde styrker DGI underviserne i at være ajour med personalet i forhold
til, hvor langt de er med udvikling og forankring af udeskole i deres hverdag, og i at
ramme rigtigt i deres vejledning og undervisning på de 6 moduler igennem
certificeringen.

”At blive tovholder for udeskole har givet mig helt konkrete ideer til, hvordan jeg kan
benytte uderummet i min undervisning, og det matcher godt til min
friluftvejlederuddannelse. Særligt godt er mulighederne for differentiere undervisning,
hvor elevernes forskellige behov og niveauer bliver imødekommet. At uddannelsen er
så konkret praksisbaseret, gør det samtidig nemt at formidle til de andre lærere på
skolen”. (Pernille Gøttler, Skolen på Slotsvænget)
”Tovholderuddannelsen har været med til at opkvalificere min tilrettelæggelse og
undervisning. Det har givet mig inspiration og energi til i fælleskab med mine kolleger
at tilrettelægge spændende undervisningsforløb. Det har givet nye vinkler til at
tilgodese alle elevers læringsstile”. (Frank Thrane, MIR Naturskole)
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Hvad siger skolelederne om tovholderne og deres
rolle?
Hvad er tovholdernes rolle nu efter projektets afslutning sammenlignet med i
begyndelsen?

”Ledelsen er blevet tovholdere, på klasserne er det lærerne, der har ansvaret for
udeskole undervisningen. Hvis vi vil have, det skal fastholdes og være synligt, må vi
som ledelse selv gå forrest” (Ledelsen på Herlev Byskole)
”Vores to tovholdere har været en god investering – de har den løbende dialog med
deres kolleger, giver dem råd og sparring og fastholder i det daglige vores blik på
”hjemme-ude-hjemme”. Deres rolle har selvfølgeligt ændret sig gennem den proces,
de har været igennem, og deres uddannelse har bestemt givet dem vigtige værktøjer
i deres arbejde”. (Distriktsskolelederen, Kystskolen på Nord Fyn)
” Vi er jo en meget lille skole, og det var jo faktisk hele lærerkollegiet, der var med på
tovholderuddannelsen. Så hvis der er én tovholder i den forstand, så er det nok mig,
da jeg holder øje med, hvad der sker af aktivitet og faktisk nogle gange melder mine
lærere til og siger, at de skal tage af sted”. (Pædagogisk leder på VerdensBørn
Grundskole)
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Udeskole og bevægelse i
undervisningen
Al forskning omkring børn og bevægelse peger i disse år i retning af meget mere
differentieret bevægelse. Både landsdele og kommuner forsøger med forskellige
tiltag at sætte fokus på bevægelse hos børn helt ned til vuggestuealderen.
Overordnet kan man sige, at det grundlæggende er hverdagens almindelige
bevægelsesmønstre, der er gledet ud til fordel for inaktiv transport og stillesiddende
fritidsaktiviteter.
I Danmark tilbringer de fleste børn det meste af deres vågne tid i institution.
Derfor er det utrolig vigtigt, at man i disse arenaer motiverer børn og unge til at bruge
kroppen, og sanserne naturligt i deres hverdag.
Gennem brug af udeskoleundervisning kan man støtte børn og unge langt hen ad
vejen med hverdagsbevægelsen.
Vi er skabt til at bruge kroppen og børn vil helt naturligt bruge den i uderummet,
simpelthen fordi de ikke kan lade være.
Der praktiseres udeskole på mange forskellige måder her i landet og med meget
forskellige mål. Men et er sikkert, at ved blot at fjerne eleverne fra stole og bede dem
om at flytte den ene fod foran den anden for at gå udenfor, så sker der en
bevægelse.
Gennem vores udeskole certificering styrkes lærerne i at inddrage bevægelse alle
steder, hvor det er muligt i et udeskoleforløb.
Dette understøttes også af forskning, som tydeligt viser, at børn og unge lærer bedst,
når kroppen, på den ene eller anden måde, også er i spil i læringssituationen.
Som Dahlgren og Szczepanski udtrykker det her:
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Uderummet er et mere bevægelsespræget aktivt læringsrum
Dahlgren & Szczepanski (2004) argumenterer for, at omgivelserne er et mere
bevægelsespræget læringsmiljø, at læringsmulighederne kan
”komme fra massiv stimulering” (Dahlgren & Szczepanski 2004 s. 10), og at boglig
læring og sanselig kropslig læring er komplementære læringsformer, der kan føre til
dybere læring end enten ensidig indendørs læring eller udelukkende udendørs
læringssituationer.
De påpeger, at læring i et komplekst udemiljø ikke bare er læring i et andet rum.
Rummet bliver ofte en del af indholdet, idet natur og kulturspor, dufte, farver, former,
smag og oplevelser er erfaringer, der kun kan opnås i direkte kontakt med
omgivelserne, hvor udemiljøet både kan være kontekst og tekst, idet eleverne både
kan lære i, af og om omgivelserne.
Også udendørs læringssituationer skal nødvendigvis være målfastsat og fokuseret.
(Citat fra artikel ” Teorier om vidensformer og hukommelse ved arbejde med
udeskole”: af Niels Ejbye-Ernst og Peter Bentsen)
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I alle situationer, hvor læringen skal flyttes udenfor, skal der ske en form for transport
af kroppen. Vores fokus gennem hele projektet har været at styrke lærerne og
pædagogerne i at finde alternative måder til denne transport.
For det første har det været vigtigt i læringssammenhænge at vise, hvordan man kan
udnytte transporttiden til at skabe for-forståelse hos eleverne med fokus på den
læring, der ligger og venter på udeskolestedet. Dernæst har vi arbejdet med
styrkelse af klasserumsledelses kompetencer i uderummet.
Når de er styrket, hvilket helt selvfølgeligt har varieret fra skole til skole, har vi talt om
forskellige former for transport fra A-B. Udeskoletanken i projektet har først og
fremmest været med skolens nærområde for øje. Hvilket naturligt byder op til gang,
cykling, løb, rulleskøjter, løbehjul eller andet. Kun fantasien sætter grænser.

”Jeg er uddannet pædagog og friluftvejleder, og arbejder på en kostskole med
anbragte børn. Typisk med udfordringer med arbejdshukommelse og forskellige
diagnoser. Udeskole er et rigtig godt alternativ til lige præcis de elever, jeg underviser,
da læringen bliver kropslig forankret ”. (Pernille Gøttler, Skolen på Slotsvænget)
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Stedets betydning for læring og bevægelse
Udeskole skal tilbyde noget, som klasserummet ikke kan. Det er vigtigt at pointere, at
de to læringsrum ikke er modsætninger, men er ligeværdigt vigtige for en
undervisning, der skal sigte mod at nå så mange af eleverne i en klasse som muligt.
I projektet UDEskole – læring i bevægelse har vi arbejdet målrettet med stedets
betydning for læringen. På alle moduler italesættes udfordringen om at finde netop
det sted, der kan bidrage med noget både til det faglige, det kropslige og det
sanselige.
At vælge det rigtige sted kræver naturligvis øvelse i at tænke anderledes end til den
stillesiddende klasserums undervisning.
Derfor har både lærere og pædagoger hele vejen gennem certificeringen været ude
på forskellige lokationer i nærområdet, hvor de har arbejdet konkret med stedets
betydning for læring og bevægelse.
Eksemplarisk udeskolefilm
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Projektet i tal

Målsætningen var 26 deltagende skoler inklusiv skolerne fra pilotfasen.
Vi har i alt 22 deltagende skoler i projektet, hvoraf vi mangler at certificere de sidste
3. De 2 forventes afsluttet i august 2019, med fejring omkring skolestart.
Den sidste har fået ny skoleleder og har ønsket at rykke forløbet, hvilket betyder, at
den først bliver certificeret i forår 2020.
Skolerne har været en blanding af de skoletilbud der findes i landet, hvilket betyder
at elev- og lærergruppe størrelse har varieret en del. 6-7 af skolerne er friskoler og
små privatskoler med elev antal fra 35 - 190, hvilket naturligvis har haft betydning for
det samlede antal af elever, der har arbejdet konkret og praktisk med udeskole i
projektet.
I pilotfasen var ønsket 4000 elever, hvor vi nåede ca. 2140 elever, da 3 af skolerne i
fase l var små skoler med elevtal under 100. Der har i fase II været ca. 3000 elever
igennem et udeskole forløb af kortere eller længere varighed + ca. 1650 der har
deltaget på en eksemplarisk udeskoledag. (Vi håbede på 10.000 i alt i
udbredelsesfasen) og ca. 400 lærere/pædagoger + ca. 75 der har deltaget på en
eksemplarisk udeskoledag + 98 tovholdere. Indtil videre har vi afviklet ca. 50
eksemplariske udeskoledage + 3 forsøgs eksemplariske udeskoledage i samarbejde
med DGI-OCR.
Vi har opsat og afviklet 6 tovholderkurser af 30 timer hvilket betyder, at der på
nuværende tidspunkt er uddannet 98 DGI Udeskoletovholdere.
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Underviserkorpset
Det første hold vi uddannede i 2017, er desværre blevet reduceret lidt i antal, men
dette skyldes graviditet og jobskifte, hvilket må siges at være naturligt/forventet
frafald.
Vi har haft et par instruktører fra andre landsdele på besøg en enkelt dag på den
seneste Tovholderuddannelse, og der er tre fra Nordjylland, en fra Nordsjælland, en
fra midt-og vestsjælland og 4 fra Storkøbenhavn der har meldt deltagelse på den
uddannelse, vi er ved at sætte op til at blive afviklet i august 2019 på Kattingeværk.
Så lysten til at ville inddrage udeskole i landsdelene vokser støt.
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Afrundende opsamling
Nye skoler og udeskole fremadrettet
I skrivende stund ( juni 2019) er der lavet aftaler om tre certificeringer i Nordjylland og
en SFO i Nordsjælland. Der er dialog med en skole i Østjylland, en i Vestjylland og to
specialskoler i Storkøbenhavn. På Nordfyn er der sået et lille frø i kommunen.
Sigtet med projektet var, at det skulle spredes ud over hele Danmark gennem vores
DGI landsdele, hvorved så mange børn og unge fik mulighed for en skolehverdag
præget af udeskole i en given form. Det mener vi bestemt, at vi er kommet rigtig langt
med, men der kan sagtens arbejdes meget mere med integrering af udeskole i børn
skolehverdag. Derfor vil vi i DGI fortsat arbejde på at få udeskole indarbejdet som en
fast del af vores andre certificeringer på landsplan. Dette kunne være som
enkeltmoduler eller små udeskoleforløb som del af certificeringen.
De eksemplariske udeskoledage, har vist sig rigtig gode som
samarbejdsomdrejningspunkt og motivation for både lærere og pædagoger til selv at
turde springe ud i planlægning og ikke mindst afvikling af udeskoleforløb.
En mulighed er også at udvikle på de eksemplariske udeskoledage og gøre dem
mere ”selvstændige”, som vi har gjort et enkelt forsøg med i samarbejde med DGI
ORC ved Amager strand.
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