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Eleverne skal blive så
dygtige de kan… udenfor!

Redaktionens leder

Når skolerne i Danmark starter op efter sommerferien 2014 er der sat en helt ny
dagsorden for undervisningen. Skolereformen er vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Der er hektisk aktivitet i skolerne og ikke alle lærere føler sig helt parat til
forandringerne. Er vi naturvejledere klar til at hjælpe dem på rette vej? Ud af klasselokalet!
Den 17. januar blev der afholdt en flot konference om ”Naturvejledning, udeskole
og skolereform 2014” på Strandgårdsskolen i Ishøj med 330 deltagere fra alle hjørner af feltet, mange spændende indlæg og diskussioner – og et bredt sortiment af
chili til frokosten!
Bladet du sidder med i hånden er et resultat af samarbejde mellem NATURvejleders redaktion og arbejdsgruppen bag konferencen. Vi har samlet bidrag fra de fleste af oplægs- og workshopholderne samt enkelte andre. Formålet er at inspirere og
opdatere alle interessenter omkring formidling i udeskole i skolereformen, så I føler
jer endnu bedre rustet til at støtte op om skolernes arbejde med at implementere
skolereformen i de kommende år.
Vi håber at bladet vil være nyttigt både for dig, der var til stede 17. januar og for
dig, som ikke kunne være der. Der er kontaktoplysninger på alle forfattere, så der er
mulighed for at hente endnu mere viden. For dem der er interesserede, findes der
også en fin side om konferencen på http://www.udeskole.dk/site/udeskolenet_moeder/891/ med et rigt materiale fra selve dagen.
Skolereformen bringer nye fantastiske muligheder for naturvejledere i forhold til
at udbrede vores metode og fremme vores mål, men det kræver viden, timing, netværksarbejde og masser af engagement. God arbejdslyst!
God fornøjelse med bladet
Kari Hald og Dorrit Hansen, temaredaktør
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www.natur-vejleder.dk
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Naturvejlederforeningen i Danmark
Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt forum for naturvejledere og naturskole
personale samt andre der interesserer sig for naturvejledning med henblik på spredning af erfaring og information om naturvejledning.
Det overordnede mål er at fremme og opmuntre til naturskolevirksomhed og naturvejledning
på et højt kvalitetsniveau samt at arbejde på, at alle sikres mulighed for naturoplevelser og
friluftsliv.
Naturvejlederforeningen er ikke en egentlig fagforening - dertil har naturvejlederne for
mange forskellige arbejdsgivere og ansættelsesforhold samt mange forskellige former for
uddannelse.

Medlemsbladet NATURvejleder

Foreningen udgiver bladet NATURvejleder,
som udkommer 4 gange årligt. Bladet indeholder artikler og temastof om naturformidling, debat, nyheder og »Tips og Tricks«, der
er relevante for naturvejledere i hverdagen.
Redaktionen forsøger at opsnuse, hvad der
foregår på naturformidlings-området rundt
om i landet og give det videre til medlemmerne via bladet. Derudover bringer bladet
nyt fra de regionale netværk af naturvejledere og naturformidlere samt nyt fra Fællessekretariatet for naturvejledning, dvs. Friluftsrådet og Naturstyrelsen.

Naturvejledernes årskonference

Årskonferencen er det årlige samlingspunkt
for naturvejledere i Danmark.
Hver årskonference har sit eget tema, og
arrangeres på skift mellem de regionale
netværk af naturvejledere.

Årskonferencen 2014
En Skov af Muligheder

Comwell Sport Rebild Bakker den 2. – 4. April 2014

Naturvejlederforeningens generalforsamling
afvikles i forbindelse med årskonferencen.
Her kan du få direkte indflydelse på foreningens arbejde og fremtid.

Naturvejlederforeningens
web-adresse er:
www.natur-vejleder.dk

På foreningens hjemmeside er der oplysninger om
foreningens mål og virke samt links til
naturvejledere og naturskoler i Danmark.
Hjemmesiden har desuden en oversigt over
kurser, der udbydes af naturvejledere.

NATURVEJLEDERFORENINGEN I DANMARK
v/ Tommy Jensen, ”Havehuset”, Knasten 44, 9260 Gistrup
Foreningens e-post: formand@natur-vejleder.dk

Bestyrelsen:
Tommy Jensen (formand)
formand@natur-vejleder.dk ... 2519 7415
Tomas B. Vilstrup (kasserer)
kasserer@natur-vejleder.dk .... 8684 5759
Kirsten Blicher Friis (web-redaktør) kirstenblicher@gmail.com ...... 2214 7282
Arne Bondo-Andersen
arne1864@bbsyd.dk............... 7467 1164
Bjarke Birkeland
bb@fvc.dk .............................. 4012 3483
Rikke Laustsen
rikke_laustsen@hotmail.com . 2015 3991
Sabine Jensen
sj@levendehistorie.dk ............ 2168 1362
Peter Laurents
baloo@laurents.net ................ 3062 4542
Michael Boon Pedersen
mp@ledreborgslot.dk ............. 2047 7155
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Kasse og regnskab:
Tomas B. Kolind Vilstrup
Bøgedalsvej 30, 8660 Ry
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
Medlemsskab og adresseændring:
Det foretager du selv på hjemmesiden:

www.natur-vejleder.dk

Hvis det driller:
kasserer@natur-vejleder.dk - tlf. 8684 5759
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Når det nu er så sundt så luk skolebørnene
ud i naturen
Tommy Jensen,
Naturvejlederforeningen
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Den 17. januar 2014 kulminerede det så
med konferencen ”Naturvejledning,
Udeskole og Skolereform 2014” hvor
undervisningsminister Christine Antorini i samarbejde med miljøminister Ida
Auken på konferencen lancerede et
3-årigt projekt med en bevilling på 10,5
millioner til at udbrede og udvikle udeskole endnu mere i Danmark.
Selve konferencen, der blev arrangeret
af UdeskoleNet, Skoven i Skolen, Friluftsrådet og Naturvejlederforeningen,
var også et fint skoleeksempel på, at når
de rette personer, organisationer, og foreninger finder sammen, giver det genlyd
langt inde i regeringen. Vi kan lære af
dette og følge op med flere lignende
konferencer.
På baggrund at de positive udmeldinger fra regeringen omkring udeskoler
opfordrer Naturvejlederforeningen
kommunerne, skolelederne og læreruddannelserne til at tænke udeskole, naturskoler og naturvejledning ind som
uvurderlige ressourcer i arbejdet for en
bedre folkeskole.
Og så for lige at vende tilbage til min
egen skolegang, var det så heldigt, at
min skole lå i kanten af skoven, så der
var let adgang til naturen og det krævede ikke den store planlægning for vores
lærer. Desværre er dette ikke tilfældet
for rigtig mange skoler rundt i landet, så
her ligger en kæmpe udfordring. Jeg husker de gode intentioner om at tilbyde
skolerne at tage skoleeleverne ud af
klasseværelserne og ind i de alternative
læringsmiljøer, hvor museer, zoologiske
haver, naturcentre m.m. ligger inde med
en spændende og meget relevant viden
om de forskellige fagområder i folkeskolen. Desværre strandede de gode intentioner på manglende økonomi til noget
så lavpraktisk som transport til den fagre viden.

F

Vi kender alle den fornemmelse, når
jorden efter en lang vinter begynder at
dufte af forår. Det sætter en længsel efter naturen i gang i os og giver en følelse
af livgivende energi. Den følelse havde
jeg også i min skoletid, når foråret kom.
Så var det næsten ikke til at holde ud at
sidde inde bøjet over lektierne og samtidig lytte til fuglenes sang og duften af
forår. Man sad og ligesom følte, at man
gik glip af nuet. Jeg tror at den følelse
også ramte nogle af lærerne. Der skulle
ikke megen overtalelse til fra klassen,
førend vi alle fik lov til at komme i skoven i en af undervisningstimerne. Det
var dengang for rigtig mange år siden
og det var bestemt ikke en selvfølgelighed at komme ud, for undervisningen
skulle jo foregå i klasseværelset. Men
der var jo undtagelser.
At børn og voksne skal have mulighed
for en naturlig adgang til naturen med
gode og lærende oplevelser har siden
naturvejlederordningen blev etableret
for mere end 25 år siden været et mål
for Naturvejlederforeningen. Men for at
blive ved skolebørnene er det stadigvæk
ikke en selvfølgelighed, at skolen, som
en del af den daglige undervisning bruger naturen som læringsrum, men vi er
på vej. Udeskole-begrebet er langsomt
ved at vinde indpas i skoleverden, for
der er indlysende positive forskningsresultater både i ind – og udland, der taler
for at indarbejde udeskolen i skolernes
dagligdag.
Med den nye skolereform lægges der
nu op til en anden form for undervisningsdag. Her bør udeskolen og et tæt
samarbejde mellem folkeskolelærerne
og naturvejlederne helt sikkert være et
meget værdifuldt bidrag.. Naturvejlederforeningen har de sidste par år været
meget optaget af den nye skolereform
og det er flere gange lykkedes den af naturvejleder- foreningen nedsatte skolegruppe at få undervisningsministeriet i
tale.
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Naturvejledning,
Udeskole og
Skolereform 2014
Hvordan kan naturvejledere arbejde
konstruktivt og relevant ind i Skolereform 2014?
Af Malene Bendix,
Skoven i Skolen / Udeskole.dk,
mab@skovforeningen.dk

og Dorte Vind,
Skoletjeneste Netværk –
Nationalt Netværk
af Skoletjenester
og Mitvadehav.dk,
dvk@esbjergkommune.dk
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I forbindelse med udvikling af
udeskole og udmøntning af
Skolereform 2014, har naturvejledere mulighed for at
virke som centrale ressourcepersoner i lokalområdet.
Opgaven er at ruste lærere og pædagoger til selv at undervise deres elever ude
i natur og kultur – både i naturfag og
skolens andre fag. Og at inspirere skolers ledelse til at integrere udeundervisning i børnenes læring.

Skolereform og udeskole

Skolereform 2014 skal arbejde for det
sympatiske mål, at alle elever skal udvikle deres potentialer i skolen, så de
bliver så dygtige som de hver i sær kan.
I reformen er der mange elementer, som
lægger op til at arbejde med udeskole.

Her er eksempler:
• Praktiske og anvendelsesorienterede
undervisningsformer skoledag med
øget undervisningstid og nye og
mere varierede undervisningsformer
• Praktiske og anvendelsesorienterede
undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden
• Understøttende undervisning med et
direkte fagrelateret indhold, og et
bredere sigte på at styrke elevernes
læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og
trivsel,
• En åben skole, hvor klasserne er i
spil med den lokale natur, kultur og
samfund,
• At alle børn er fysisk aktive og får
bevæget sig hver dag
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Hvad er det nu udeskole er?

Ganske kort: Udeskole er en undervisningsform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter dele af den faglige undervisning ud i skolens nærmiljø, i
naturen, i samfundslivet og i kulturelle
institutioner. Med udeskole suppleres
den teoretiske undervisning på skolen
med praktisk, undersøgende, skabende
undervisning udenfor skolen.
Gennem de sidste 15 år er udeskole
blevet udviklet nedefra i Danmark som
teori, praksis og didaktik. Mange lærere,
pædagoger, naturvejledere, læreruddannelsesfolk, kommuner, forskere og formidlere har bidraget til denne udvikling. Det har været et stort og fælles
arbejde, præget af debat og deling – og
vi er stadig kun på vej.

Den åbne skole

Et vigtigt omdrejningspunkt i skolereformen er Den åben skole. Intentionen
er, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms- og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, skal samarbejde om, at eleverne i
folkeskolen bliver så dygtige, som de
kan, og at de trives. Man kan se på
”Udeskole” og ”Den åbne skole”, som to
sider af samme sag. Eleverne bevæger
sig ud af skolen og omgivelserne bliver
brugt som læringsarena, hvor det, der
foregår ude er sat i sammenhæng med
det, der foregår på skolen. Samlet er det
skridt på vejen mod at indfri de samme
læringsmål. Det er udeskole-didaktikkens arbejdsform.
I Den åbne skole ligger ligeledes at
”gæster” kommer ind på skolen, også
her er naturvejlederne en relevant samarbejdspartner.

Varierede, praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer
I reformtankerne ligger at eleverne får
en længere og mere varieret skoledag
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

med tid til mere fagopdelt undervisning
og tid til, at undervisning i højere grad
gennemføres på nye og inspirerende
måder. Det må betyde, at de ikke blot
skal sidde på en stol ved et bord eller
ved en PC, og at de skal ”have hænderne i det”. Arbejdsformer, der er praktiske og anvendelsesorienterede er lige
præcis naturvejledernes styrke, og hvis
naturvejlederne har kendskab til Fælles
Mål for de fag, som de byder ind i forhold til, så vil de i samarbejde med lærere og pædagoger kunne skabe rammer
for elevernes læring, der engagerer og
involverer.

Demonstrationsskoler
På konferencen ”Naturvejledning, Udeskole og Skolereform 2014” lancerede
undervisningsminister Christine Antorini et 3-årigt projekt, som skal udbrede
og udvikle udeskole endnu mere i Danmark. Projektet er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Miljøministeriet, som har sat knap 12 millioner af til at udvikle 65 demonstrationsskoler over hele landet.
Demonstrationsskolerne skal udvikle og kvalificere udeskole i alle fag og på
alle klassetrin. De 65 skoler får støtte til at udvikle deres praksis af et korps af
læringskonsulenter – og skolerne forpligter sig til at give deres erfaringer videre til skoler og andre interesserede. Projektet løber over 3 år og sættes i
gang ved skolestart 2014.
Det er oplagt, at naturvejlederne spiller en aktiv rolle som lokale ressourcepersoner her også. Også her er det oplagt for naturvejledere at tilbyde viden
og kompetencer ind i udviklingsarbejdet omkring demonstrationsskolerne.

7

Behov for kompetenceløft på skolerne

National og international forskning viser, at veltilrettelagt udeskole har en positiv effekt på elevernes læring, deres
motivation for læring, fysiske aktivitetsniveau, sundhed og på det sociale miljø
i klassen. Nyere dansk forskning (Mygind, 2009, Ejbye-Ernst, 2012) viser dog
også, at læreres og pædagogers tilgang
til og tilrettelæggelse af deres udeundervisning er af stor betydning for børnenes faglige og sociale udbytte. Det er
derfor essentielt, at ledere, lærere og
pædagogers kompetencer løftes på dette
felt.

Idekatalog

- Hvordan kan du som naturvejleder spil

Ideer til interesserede
naturvejledere:
Ture
Almindelige naturvejlederture med skoleklasser, hvor naturvejlederen arbejder sammen med
læreren om relevant indhold.
Naturskole
Naturskoletilbud, som arbejder direkte ind i skolens fag, ja, måske ligefrem overtager en del af
naturfagenes udeaktiviteter på kommunens
skoler i tæt samarbejde med lærere – som vi ser
det i Sverige.
Sparring
Naturvejledere stiller sig til rådighed for sparring med lærere, teams eller hele skoler omkring udvikling af udeskole og udeundervisning.
Kurser
Naturvejledere afholder kurser for lokale lærere
om fx udeskole, naturkendskab, friluftsliv mv.
Kend din natur
Naturvejledere laver ture og kurser for lærere,
som gerne vil lære deres lokale natur og kultur
at kende til undervisning ude.
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Naturbaser
Naturvejledere etablerer i samarbejde med skoler grønne naturbaser, skoleskove, skolehaver og
grønne bydele og byrum, som kommunens skoler deler og bruger selvstændigt.
Bindeled og spilfordeler
Naturvejledere er bindeled mellem skole og
gode mennesker, foreninger, institutioner og
museer i området.
Netværk
Naturvejledere skaber gode netværk i kommunen mellem skoler/daginstitutioner og natur/
kulturinstitutioner og politikere.
Tæt samarbejde med skole
Naturvejledere trækkes ind i skolen i forbindelse
med undervisningstilbud, som kræver særlige
kompetencer eller viden (slagte et dyr, kigge
fugle, træklatring, naturfag mv.) Evt. år efter år
efter fast aftale. Læreren står for forberedelse og
bearbejdning med eleverne og alle deltager aktivt.
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Naturvejledernes rolle

Naturvejlederne kan spille aktivt ind på
flere måder – både lokalt som enkeltindivider – og nationalt som naturvejlederforening. Det kræver, at de naturvejledere, som er interesserede i at deltage i
udviklingen, kvalificerer sig som gruppe
– og ruster sig til at kunne arbejde mere
direkte ind i skolereformen. Konferencen ”Naturvejledning, Udeskole og Skolereform 2014” gav via oplæg, workshops og deltagernes input en række
spillevende eksempler på, hvordan naturvejledere kan spille aktivt sammen
med lokale skoler omkring udvikling af
udeskole og udmøntning af Skolereform
2014. Vi har samlet ideer og tanker op
her, som en start på et idekatalog for såvel naturvejledere som skoler, kommuner og andre interesserede. God fornøjelse!
o

lle en aktiv rolle i udvikling af udeskole og Skolereform 2014
Ideer til Naturvejlederforeningen
og parterne bag:
Ansat på skolen
Naturvejledere ansættes på skolen og arbejder
tæt sammen med skolens lærere, pædagoger,
ledelse og andre ansatte om udvikling af udeskole.
Udeskolekonsulent/inspirator
Naturvejledere kan fungere som udeskolekonsulent i en kommune og samle arbejdet omkring udvikling af udeskole og udeundervisning
– fx brobygning mellem daginstitution og skole.
Kurser og efteruddannelse
Naturvejledere arbejder tæt sammen med lærer- og pædagoguddannelser om udeskole og
udeundervisning i forhold til skolereform.
Deling af ideer og materialer
Naturvejledere deler ideer og materialer lokalt
og nationalt – fx via Skoven i Skolens nye hjemmeside.
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Kvalificering af naturvejledere
Naturvejlederforeningen tilbyder sine medlemmer efteruddannelse i udeskole, udeundervisning og skolereform 2014.
Erfaringsudveksling
De faglige og regionale netværk arbejder med
udeskole, udeundervisning og skolereform
2014.
Bøger
Naturvejlederforeningen producerer idebøger
ligesom den svenske naturskolaforenings ”Ute
är Inne” bøger.
Forskning
Naturvejlederforeningen går aktivt ind i arbejdet med dokumentation af naturens betydning
for læring og sundhed.
Kvalificering af lærere
og pædagoger
Naturvejlederforeningen tilbyder lærere og pædagoger efteruddannelse i udeskole, udeundervisning og skolereform 2014.

9

Der er brug for jer!
Udeskole skal være en løftestang i skolereformen
Foto: Sanne Bording

Det var det budskab undervisningsminister Christine Antorini sendte til naturvejledere
og udeskolefolk, da hun
besøgte udeskolekonferencen
på Strandgårdsskolen den 17.
januar.
En munter, meget opmærksom og engageret minister lagde ikke skjul på, at naturvejledere og udeskolefolk og de levedygtige netværk, der eksisterer blandt
os, kan og skal bruges som centrale
værktøjer i arbejdet med at implementere tankerne i skolereformen.

Se muligheder og sig JA!

Af Dorrit Hansen,
naturskoleleder
dha@rudersdal.dk

Antorini repeterede det helt centrale i
skolereformen: Alle elever skal blive så
dygtige som de kan – uanset baggrund,
og de skal gøre det med trivslen i top. Vi
skal som naturvejledere huske det fokus
og blive gode til at argumentere for,
hvordan mere udeskole kan understøtte
dette.

En fælles nordisk tænkning

Vi fik beskrevet, hvordan udeskole knytter en tyk tråd tilbage til en fælles nordisk tænkning med et bredt faglighedsbegreb, der også omfatter sundhed og
bevægelse, og har bund i et bredt vær-
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diggrundlag. Vuggestuebørn bliver lagt
ud at sove i den friske luft hos os, og andre nationaliteter tænker: Er de da ude
på at slå deres små børn ihjel?! Det er en
del af vores kultur at komme ud – så
selv om man kan undre sig over, vi har
udepædagogik i det her vejr - så må
man bare klæde sig på!

Udeskole og læring

Udeskole giver et rum til at løfte mange
af de ting, som man ønsker med skolereformen, både til at blive dygtigere, fordi de enkelte fag har ret i sig selv, men
udeskole kan også styrke sundheden og
fællesskabet – og ikke mindst ramme
flere elever bedre. Ministeren ser også
uderummet som særligt godt i forhold
til inklusionsopgaven - i natur og uderum er der plads til både at være sammen på mange måder, men også til at
være alene. Men et fokuspunkt er altså
læring, så når de mindre børn eksempelvis hopper i vandpytter, så skal man
huske sammen at undre sig: Hvad er det
der sker, når vi hopper og plasker og
hvis vi graver en rende her, hvad sker
der så, og hvorfor?
Ministeren nævnte også visionen om,
at den tænkning, der gennemsyrer folkeskolereformen, bl.a. mht., udeskole,
tænkes videre i ungdomsuddannelserne
– ”hvis der er nogen, der har lyst til at
gribe den bold!”.
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Ministeren refererede flere gange til
Tårnby naturskoles budskaber
– som hun mente bør gælde os alle:
• Fremhæv naturen som løftestang
i alle fag.
• Inspirer andre til at arbejde med
læring ude.
• Prioriter lokale netværk m. ressourcepersoner.
• Kobl op på eksisterende initiativer.
• Vær nyttig & løs andres problemer.
• Fortæl de gode historier om dit arbejde.
• Se muligheder og sig JA!
Teori og praksis hånd i hånd

Grundtænkningen, der for Christine
Antorini ligger under tiltagene i folkeskoleloven, tager udgangspunkt i, hvad
børnene skal have med sig i bagagen,
når de forlader folkeskolen. De kompetencer, der udvikles i folkeskolen, skal
passe til det, vi skal kunne, når vi er på
en arbejdsplads. Uddannelse og almendannelse skal gennemsyres af en vekselvirkning mellem teori og praksis og en
virkelighedsnærhed, der giver arbejdet
mening. Elevernes viden skal kunne
omsættes til noget, der kan bruges, og
de skal lære at sætte den i spil sammen
med andre, og kunne tage medansvar.
Mere tid i skolen giver en bedre ramme
for at opnå dette.
I Den åbne skole er både lærere, pædagoger, natur- og friluftsvejledere, og
andre med relevante kompetencer, fx fra
foreningslivet vigtige. Summen af fagligheder giver kvalitet og den åben skole
skal også åbne elevernes øjne for, hvad
der foregår udenfor skolen, som de fx
kan gribe, når de har fri.

En fælles retning

Erfaringer fra naturvejledning og udeskole skal være med til at skabe fælles
retning for skolereformen – det er flotte
ord, og jeg tror alle i salen følte sig kaldet til at forsøge at tage ansvar og gøre
deres til at løfte opgaven!
Afslutningsvis i sin 15 minutters peptalk, præsenterede Antorini det udeskoleprojekt med demonstrationsskoler,
som er beskrevet på side 7, og hun efterlyste gode råd til den praksisændring
der skal skabes bl.a. med spørgsmålene:
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Hvad er det vigtigste? Hvordan kan vi
understøtte hinanden bedst? Hvad I har
af forventninger og ønsker til ministeriet?

Gode råd og spørgerunde

Fra den efterfølgende diskussion er her
udvalgte pointer:
På Lasse Bak Sørensens spørgsmål
om, hvorvidt der ikke er modsatrettede
læringssyn i skolereformen med flere
test samtidig med udeskole svarer Antorini: Nej, og der er ikke nationale planer
om at indføre flere tests, og ikke flere
mål, men der kommer nye mål for elevernes trivsel.
Lars, Den frie lærerskole nævnte udeskolelærernes udfordringer med forældrenes fokus på de specifikke faglige
mål og ikke de almendannende, og
spurgte hvad Antorini kan gøre her?
Hun svarer: Faglig dygtighed, trivsel og
sundhed er ikke modsætninger, og det
skal demonstreres skolenært: Vis det,
tag forældrene med ud!

Mange ministerier i spil

Undervejs i ”gode råd og spørgerunden”
foreslog salen samarbejde med adskillige andre ministerier:
Hvad med kulturministeren: Skal der
ikke samarbejdes med om udeskole? Jo
det gør vi allerede!
Dorte Vind ønsker en national løsning med transportministeren om gratis
transport for 0-18 årige, for at få eleverne mere ud, særligt i landdistrikterne.
Antorini tager det med, lover ikke noget!
Antorini nævner selv samarbejde med
fødevareministeren om skolehaver.
Leif Sørensen ønsker nemmere tilgang
til at få depoter i naturen – i samarbejde
med miljøministeren.
Eva Skytte minder om, at: Sundhedsministeren skal også med!
Øvrige opfordringer fra salen handlede om bedre fordeling af de professionelle ressourcer omkring udeskole, ideer om at trække udeskolemetodik med
ind, fremme produktionen af et jordnært katalog omkring udeskole, samt at
inddrage fx flere produktionsskoleelever
i udeskolen.
o

Der er bred enighed om
udeskoledelen af skole
reformen blandt forligspartierne, men der er
kritiske røster at finde,
bl.a. hos nogle lærere og
pædagoger og en del
forældre.
Følg bl.a. med i debatten
på Folkeskolen.dk, så du
bliver endnu bedre rustet
til at tage diskussionerne
derude!
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Strandgårdskolen:

Foto: Glenn Hartmann Thomsen

En almindelig folkeskole.
486 elever.
2 til 3 spor.
Gruppeordninger på hver
årgang.
Bygget 1972.
Renoveret fra 2008-2013.

Udeskole på
Strandgårdskolen
Af Johnny Skjoldborg Krog
Udeskolevejleder/ Naturvejle
der på Strandgårdskolen.

og Birgit Lise Andersen
Skoleleder på Strandgård
skolen.

De var der fordi de havde fået
et brev. Nicolai som eleverne
havde mødt på en ekskursion,
havde sendt dem et brev, hvor
han spurgte dem, om de kunne hjælpe ham med at udvikle
den kommunale klimatilpasningsplan. Det er et brev fra
Nicolai, for brevet var som de
rigtige breve fra Kommunen
med våbenskjoldet og alle
kontaktoplysninger på Nicolai
Reinholt Christensen, Naturog Landskabsforvalter, Park
og vej.
Eleverne laver en plan

Men nu står de der, deres opgave er at
komme med forslag til, hvad Kommunen kan gøre, for at der ikke kommer
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vand i folks kældre i Ishøj Landsby. De
skal komme med forslag til, hvad der
skal til af overløb, kanaler og bassiner
for at dæmme op for stadig større
mængde nedbør indenfor et kort tidsinterval. Den nuværende tilstand skal måles op; hvor meget vand løber der i kanalen? Nedsivning af vand på arealet,
hvor store kan bassinerne være og er der
mulighed for at indrette området til rekreation når arealet er færdig etableret?

En del af en større plan

Ovenstående kunne være et forløb på
mange Naturskoler/Naturcentre i hele
landet! Ideelt set er det en del af et længere forløb som veksler mellem inde
ude inde ude…
Det er scenarie alle os der arbejder, eller har arbejdet på et Naturcenter drømmer om. Elever der er klar til opgaven,
ved hvad de skal og hvorfor. Og læreren
der ser besøget som en del af en proces
for ægte, forståelse. Læring for at opnå
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Foto: Morten Holbæk Jensen

de mål som eleverne og læreren har sat.
Det bedste er at eleverne opfatter det
som en virkelig opgave, og læring ”snydes” ind i eleven. De er for optaget af
opgaven til at tænke den egentlige hensigt. På Strandgårdskolen er dette, hvad
man tilstræber for elevens og personalets hverdag.

Udeskole på Årsplanen

Eleverne er 6. årgang på Strandgårdskolen. Og det er ikke et tilfælde de står
derude og måler op til en klimatilpasningsplan! På Strandgårdskolen har alle
elever udeskole. Ledelsen har siden
2011 besluttet at alle årsplaner, skal indeholde mindst et udeskoleforløb. Samtidig er der ansat en Naturvejleder der
fungerer, som den lokale Naturvejleder

med også som udeskolevejleder. Hvordan er det muligt for en skole at kunne
prioritere en funktion som udeskolevejleder?

En anderledes skole

Udeskole på Strandgårdskolen er blot et
af de tiltag, Strandgårdskolen laver for
at tilbyde den bedste skole, for netop de
børn der bor i skolens skoledistrikt. Siden 2004 har skolen under en ny ledelse
været igennem en stor forandring! De
fysiske rammer er blevet mærkbart bedre, indlæringen og personalegruppen
har udviklet sig løbende. På skolen er
der et udstrakt samarbejde mellem de
forskellige faggrupper, og den enkelte
medarbejders kompetencer søges sat i
spil.

▶▶En skole for alle distriktets
børn.
▶▶Børn og forældre skal ville
os - vi vil dem.
▶▶Faglig og pædagogisk
spydspids.
▶▶Fagligheden i top - uddannelse til alle elever.
▶▶Kendt for at gøre en forskel.
▶▶Synlige resultater - et
godt image.
▶▶Udvikle forudsætninger,
lyst og engagement til at
få og indgå i et rigt fritidsliv.

Medarbejderen/teamets tilgang til udeskole

+
Kompetencer

-
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-

Interesse

+
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Foto: Cüneyt Bayram

forskellige etniske oprindelser. Udfordringen med vores elever at skabe en
dag, som ikke føles som verdens længste
eftersidning, men sikrer at vores elever,
hver især får mulighed for at tilegne sig
den bedst mulige læring. Derfor giver
det god mening på vores skole at have
Helhedsskole og udeskole sammen med
de øvrige tiltag, der er taget siden 2004.

Hvordan arbejder
Naturvejlederen ind i skolen

Målene styrer

Foto: Cüneyt Bayram

Hvordan bliver skolens vigtigste spørgsmål: Hvad skal eleverne lære?
Vi tilstræber på skolen at arbejde med
tydelige og synlige mål – som eleverne
kender.
Det er derfor lærere, pædagogers og
andres opgave, at formulere de konkrete
mål og tilrettelægge elevernes læreprocesser ved at vælge det bedste indhold,
vælge de bedste metoder, vælge det bedste materiale og lave plan for perioden/
dagen (skemaet) samt løbende og efterfølgende at holde øje med om målene
nås for den enkelte elev
Og derfor ledelsesopgaven at indrette
egen arbejdsindsats, organisation, kompetenceudvikling og støttesystem således at medarbejderne bedst muligt kan
løse opgaven, konkret i forhold til udeskole er det at ledelse i samarbejde med
medarbejderne følger op på om målet
for udeskole er nået. Men det er ikke et
mål i sig selv at lave så meget udeskole
som muligt, men at lave udeskole hvor
målene tilsigter dette.

Context matter

Strandgårdskolen har siden 2008 været
Helhedsskole, det betyder at eleverne
har skolegang hver dag fra kl. 8.1515.30, fredag kl. 8.15-1530. Det har vist
sig at være godt for vore elever, som er
elever af forældre med mindre uddannelsesmæssig baggrund, og af mange
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Udeskolevejlederen/naturvejlederen er
ansat 37 timer om ugen og indgår i personalegruppen sammen pædagoger, lærere og andre undervisningsvejledere.
De øvrige undervisningsvejledere arbejder indenfor andre felter som it, tosprog, læsning, matematik m.m. Skolen
arbejder med selvstyrende teams på de
enkelte årgange og de enkelte gruppeordninger. Teamene lægger i fællesskab
årsplanen for årgangen og dermed også
målene, de sociale og faglige.
Undervisningsvejlederne har en støttefunktion for teamene. Typisk hjælper
udeskolevejlederen de enkelte team med
at se muligheder og sammensætte et
udeskoleforløb der giver mening for årgangen. I selve udførelsen af forløbene
har skolen til hensigt at vejlederne er
med i praksis med det formål at skabe
rammer for at udeskole udvikler sig
som metode i så mange situationer som
muligt. At skabe, der hvor det er hensigtsmæssigt. Samtidigt kan vejlederen
bidrage med kollegial ekspertvejledning
indenfor vejlederens område.
Lærere og pædagogernes opgave og
kompetence er fortsat at sætte mål, Udeskolevejlederens opgave er at gøre sig
undværlig, og på sigt overflødig, Ledelsens opgave er at have opmærksom for
opgaven og løbende lave opfølgning på
om vi er på rette vej!
Det interessante ved at være tæt på er
at eleverne i stigende grad efterspørger
Naturvejledning og udeskole og f.eks.
siger; ” Johnny, hvornår skal vi det der
med den der fisk?”
Mere om Klimatilpasningsforløbet i et
kommende nummer.
o
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

Foto: Tårnby Naturskole

Tårnby Naturskole:
Lille træhus - stor effekt
Her kan du læse om de strategier, der gør, at naturskolen er
en vigtig del af skolepolitikken i Tårnby kommune.
Jeg vil fremhæve fem grundelementer, der samlet viser,
hvor godt Naturskolen er forankret i lokalområdet og i den
organisation, som driver Naturskolen.
Politisk forankring og brugernes
repræsentation

I Tårnby Kommune er det vigtigt, at Naturskolen er solidt og bredt forankret.
At Naturskolen har et godt rodnet og
indgår i en masse netværk. Naturskolens virksomhed er skrevet ind i Styrelsesvedtægten vedr. skoledrift, som er tiltrådt af Byrådet. Endvidere har
Naturskolen en bestyrelse af kommunalpolitikere, hvor også forvaltningschef
og Naturskolelederens nærmeste leder
sidder med. Vi løser bl.a. opgaver med
politisk fokus. Det er fx vigtige temaer
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som inklusion og sundhed. På den
måde er vi med til at vise politikerne, at
Naturskolen er relevant og nyttig.
Som Naturskoleleder er jeg formelt en
del af skoleledergruppen, og jeg deltager
jævnligt i daginstitutionernes ledermøder. Det er væsentligt at kende de dagsordener, der optager lederne i de miljøer, Naturskolen arbejder sammen med.
Det giver mig indblik i, hvordan vi kan
bidrage til at løse de udfordringer, der
optager lederne i daginstitutioner og
skoler, der berettiger Naturskolens eksistens.
Naturskolens brugergrupper af voksne
er repræsenteret i hhv. Naturskoleråd
(en lærer fra hver skole) og i et korps af
Naturambassadører (en pædagog fra
hvert daginstitution).

Målgruppers forskellighed

En bred og alsidig målgruppe giver mulighed for, at Naturskolen har en stærk
forankring i lokalsamfundet. Tårnby
Naturskoles målgrupper er børn fra 0 til
18 år og deres pædagoger og lærere. I
nu 5 år har vi arbejdet med før-skolebørn, hvilket gav anledning til at ansæt-

Af Jacob Jensen,
leder af Tårnby Naturskole,
jjn.ns.uk@taarnby.dk
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Fra leverandør til facilitator

Fotos: Tårnby Naturskole

te yderligere en naturvejleder. Det samarbejde betyder, at vi nu er bedre rustet
til at gå ind i arbejdet med skolereformen, da vi kender de to ”børneverdener”. Samlet betyder det, at flere kender
Naturskolen og at vi er relevante for flere.

De geografiske steder vi arbejder

Vi møder vores brugere på Naturskolen.
Vi tager også ud til vores brugere og arbejder hos dem eller andre steder i
kommunen. Det betyder, at vi geografisk arbejder overalt. Vi har etableret besøgssteder, der også er åbne når børn
har fri: Her kan børnene komme med
familien i fritiden. På den måde er Naturskolen med til at bygge bro og skabe
sammenhænge mellem børnenes ”arbejdstid og fritid”. Vi skaber interesse
hos forældre og bedsteforældre, hvilket
betyder øget og bredere lokal opbakning
og forankring.

Samværsformer og roller

Vores opgaver og roller som naturvejledere er mangfoldige. Udover at være
”klassiske” naturvejledere, der står for at
gennemføre aktivitet med børn i naturen, afholder vi en række kurser, optræder som konsulenter, yder supervision,
og deltager i pædagogers og læreres
planlægning. Vi tilstræber at aktiviteter
er planlagt sammen med pædagoger eller lærere, og at aktiviteter afholdes
sammen. Vi foretrækker samskabelse –
hvor alle er aktive og alle ressourcer og
kundskaber kommer til nytte.
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Vi har droppet pizzakataloget over ture!
På Tårnby Naturskole kan man ikke bestille tur nr. 34 med ost og ananas… Det
skyldes vores arbejde med at ture skal
indgå i en sammenhæng med undervisning på skolen eller aktiviteter i børnehaven. Vi ved fra forskning, at denne
sammenhæng er af afgørende betydning
for elevernes udbytte og læring af naturskolebesøget. Derfor tilrettelægger vi
vores ture og aktiviteter i dialog med
brugerne. På den måde er vi inddragende og arbejder modtager-orienteret med
brugerne som medskabere. Det er samtidig den måde hvorpå vi sikrer, at Tårnby Naturskole bliver præcis, relevant og
vedkommende for vores mange brugere.
Og i tillæg bliver vi beriget med en masse nye ideer.

Hvordan kom vi så vidt?

Udviklingen af samarbejdsformerne på
Tårnby Naturskole skyldes flere samvirkende faktorer. Det er sket gradvist over
mange år. Udviklingen sker – og sker
fortsat - i et samspil mellem aktører omkring Naturskolen. Det er primært naturskoleleder og personale, skole- og
forvaltningschef, skoleledergruppe og
Naturskolens mange brugere. Motoren i
denne udvikling er et ønske om, at Naturskolen skal være til gavn og nytte for
mange af de udfordringer der er indenfor 0-18-årsområdet, hvor naturen kan
anvendes på den ene eller anden måde.
Som naturskoleleder er jeg optaget af
Koralens motto (der også er RUC’s motto):
I strømmen livet
- i stilheden døden!
o
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Naturvejlederens viden,
engagement og fleksibilitet
kan være med til at ruste lærerne til udeskole
I Tårnby er undervisning
ude kommet for at blive.
Men udeskole er for mange
lærere stadig en stor mundfuld.

ressant. I Tårnby kan vi fx stadig få henvendelser fra lærere, der gerne vil arbejde med Udeskole som et tema i
naturfag, selv om det jo er en didaktisk
tilgang til læring, ikke et fagligt tema.

Viden og engagement

Den nye skolereform lægger op til stor
fleksibilitet hos både lærere og pædagoger. Den fleksibilitet skal vi naturvejledere også udvise. Derfor arbejder vi os i
Tårnby længere og længere væk fra de
typiske ture, hvor grupper er på tur, minimum tre timer, og typisk fra kl. 9.00
til 13.00.
Vi afholder fx korte ture hvor vi mødes med en klasse om eftermiddagen i
lokalområdet og kun er sammen med
dem i en dobbeltlektion. Denne type
ture kræver dog en meget grundigere
forberedelse i samarbejde med læreren
for, at udeundervisningen understøtter
og styrker læreprocessen for klassen.
o

Undervisning ude og udeskole stiller
andre krav til lærerne end undervisning
inde. God udeundervisning kræver
ildsjæle og her kan vi naturvejledere virkelig byde ind, for vi er jo en flok energiske ildsjæle. Vi har typisk den lokale
viden og det engagement, som i alt sin
enkelthed kan være med til at gøre en
forskel for udviklingen og udbredelsen
af udeundervisning og udeskole.

Fleksibilitet

Vores faglige ballast bruger vi allerede i
vores direkte formidling. Men i arbejdet
med at fremme og udvikle udeundervisning, er vores didaktiske kunnen og metodiske fleksibilitet i forholdet mellem
ude- og inde-undervisning lige så inteNATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

Væk fra de typiske ture

Af Rikke Mortensen,
Tårnby Naturskole,
RMO.NS.UK@taarnby.dk
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Naturskoler
og utomhuspedagogik
i Sverige
Svenska naturskolors
täta samarbete med
lokala skolor

Af Josefine Gustafsson,
styrelseledamot Naturskole
föreningen
www.naturskola.se
josefine@naturskola.se
Biolog/naturpedagog på
Malmö Naturskola
josefine.gustafsson@malmo.
se
Centrum för Pedagogisk Inspi
ration (CPI), Malmö Stad
www.malmo.se/naturskola
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När Naturskoleföreningen fick
frågan om att tala på konferensen Skolereform 2014 i Ishöj, gick denna fråga vidare
till mig. Det berodde på att
jag sitter i styrelsen för Naturskoleföreningen och för att
jag arbetar på Malmö Naturskola sedan tio år tillbaka. Vi i
Malmö har länge samarbetat
tätt med skolorna. Därför
kommer de exempel och erfarenheter jag tar upp här både
vara generella från hur vi jobbar i Sverige och mer konkreta
från Malmö.
Idag ser vi som jobbar på naturskolor
det som vårt stora uppdrag att framför
allt inspirera till användandet av utomhuspedagogik. Med detta menar vi att
när vi har klasser ute så arbetar vi ämnesintegrerat till exempel i ämnena
svenska, idrott och hälsa, slöjd, matematik, fysik, biologi. Hur vi menar går att
läsa i våra populära böcker som används

av många lärare. Några av böckerna heter Att lära in ute, Att lära in svenska
ute, Att lära in matematik ute och så vidare.

Fortbildning av lärare

Många av oss håller alltså på med fortbildning av lärare på olika sätt. Naturskoleföreningen har drivit nationella
fortbildningsprojekt riktat till lärare
som heter ”Skogen som klassrum” och
nu senast ”Våga NO/teknik ute”. I Malmö är populära kurser bland lärare de
som handlar om odling på skolgården
eller ”svenska ute”. Vi har också gjort en
hel del fortbildningar för förskolelärare
de senaste åren. Då kan det handla om
trädkurs, fågelkurs eller vara uppbyggt
på återkommande pedagogiska samtal.
På Malmö Naturskola har vi producerat
fortbildningsfilmer i samarbete med
förskolpedagoger. Dessa filmer används
som diskussionsunderlag för personal
på förskolorna i Malmö och på lärarutbildningar. Se filmerna på: www.malmo.
se/jobbaiforskolan.

Språk ute

På Malmö Naturskola har vi erfarit att
ha språk ute är väldigt bra och uppskattat bland både lärare och elever. Vi
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brukar då börja med att planera tillsammans med läraren. Sedan kommer vi till
klassrummet och möter eleverna och
berättar vad som ska hända på utedagen. Vi tar då upp vissa ord som är bra
att kunna. Sedan möts vi ute och under
den dagen fotodokumenterar eleverna.
Bilderna används sedan när läraren efterarbetar med eleverna hemma i klassrummet.

Erfarenhetsutbyte med lärare

En viktig del i vårt arbete är samarbeten
och erfarenhetsutbyten med lärare. Formen forskningscirkel där vi naturvägledare tillsammans med lärare utforskar
ett ämne har vi upplevt som ett mycket
bra sätt att lära av varandra. I Malmö
hade vi för några år sedan en forskningscirkel som hette ”Genus och utomhuspedagogik”. Vi samlade våra studier i
en rapport med samma namn som finns
som pdf på nätet. Flera nya viktiga samarbeten startade upp efter den forskningscirkeln.

Projekt

Naturskolorna i Sverige jobbar ofta i
samarbetsprojekt med skolor. I Malmö
hade vi ett projekt med skolungdomar
som hette ”Aktiva ute”. Det var en liten
naturvägledarutbildning för unga Malmöbor. Resultatet av projektet var bland
annat att skolungdomarna anordnade
upplevelsedagar för förskolebarn.
Ett annat stort projekt i Malmö heter
”Gröna skolgårdar”. Det är ett projekt
med flera olika förvaltningar och skolor
inblandade. Där hade var det viktigt
med en gemensam planering för en fysisk, pedagogisk, biologisk skolgårdsförändring. Målet var att inspirera till
uteundervisning och spontana upptäckter på skolgården. I projektet ingick en
tydlig process för delaktighet (barn,
föräldrar, lärare). Det praktiska arbetet
med bland annat plantering på skolgården tillsammans med barnen var också
väldigt viktigt. Fortbildning för lärare,
skolledare och entreprenörer i form av
kursen ”Odla på skolgården” och studiebesök bland annat i Köpenhamn gjordes
också. Se www.skolgardar.se

söker vi få till samarbeten mellan skolan, oss på Malmö Naturskola och i det
här fallet Gatukontoret. Resultatet blir
då både naturvård i kommunens naturområde och att elever får kunskaper om
natur, teknik och om sin närmiljö.
Lärande för hållbar utveckling
Ett utmärkt exempel på hur det går att
få skolan närmre samhället och samhället in i skolan är när vi tillsammans med
Malmö Kommunala Bostadsbolag
(MKB) och Kroksbäcksskolans klass 1,
förändrade utemiljön i elevernas bostadsområde. Här var elever och lärare
med i hela processen och naturskolan
hade rollen som samordnare. Det var ett
meningsfullt lärande för alla delaktiga.
Ett litet lokalt projekt med ”äkta” delaktighet. Du kan se hur det gick till på vår
5 minuter långa film om du googlar
”Hållbart lärande - Naturkullar på Kroksbäck!”

Mycket av det jag
skrivit om gör ni säkert
redan i Danmark men
jag hoppas att någon
blivit inspirerad.
Vill ni veta mer, göra
erfarenhetsutbyte eller
komma på studiebesök
så kontakta gärna mig
eller någon annan i
Naturskoleföreningen.

Verktyg

Sedan försöker vi ta fram verktyg för att
underlätta lärarnas uteundervisning.
Det kan handla om att tillhandahålla lokaler, material och underlätta logistik
till exempel BUSSAR. Ett digitalt verktyg vi tagit fram heter ”Pedagogiska kartor - Upptäck din närmiljö”. Där finns
pedagogiska tips skapade av lärare som
är kopplade till läroplanen, informationskarta över till exempel toaletter och
grillplatser. Se www.malmo.se/pedagogiskakartor
		
o

Klasser ute

Även när vi har vanliga klassprogram
som till exempel ”Från träd till ved” förNATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014
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Artiklen er stærk forkortet af
redaktionen. Hele artiklen kan
læses på www.udeskole.dk

Status på
forskning i udeskole
Foto: Tårnby Naturskole

Over de seneste 15 år er udeskole – ’det udvidede klasseværelse’ - i stigende grad blevet integreret og udviklet i
folkeskolen. Spørgsmålet er
om udeskole gør en forskel og
i givet fald hvordan?
Definition og formål med udeskole i et forskningsmæsigt perspektiv

Af Erik Mygind,
Lektor, PhD, ved Institut for
Idræt og Ernæring & Institut
for Geovidenskab og Natur
forvaltning , Københavns
Universitet.
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I forsknings sammenhænge er det nødvendigt at klargøre, hvad der måles på
(hyppighed, tid, indhold, form og kontekst). I det danske forskningsmiljø har
man valgt at definere udeskolebegrebet
som regelmæssig undervisning i natureller kulturomgivelser, skemalagt en
halv eller en hel dag om ugen og gennemført over længere tidsperioder (et
halvt, helt eller flere år).
Udeskole som fænomen er interessant, idet udviklingen ikke er igangsat af
ministerielle eller kommunale initiativer

(top down), men arbejdsmåden er skabt
af lærere (bottom up), der med interesse, engagement og ejerskab, har arbejdet
på, at give netop deres elever et bedre og
mere varieret skoleliv for derigennem at
højne elevernes faglige udbytte.

Udbredelse af udeskole i Danmark

Med hensyn til udbredelse af udeskole
viser en landsdækkende undersøgelse af
danske skoler i 2009, at 28 % af de adspurgte skoler (mindst 14 % af alle danske skoler) praktiserede udeskole på et
eller flere klassetrin. Ca. 60 klasser praktiserede udeskole en gang om ugen hele
året rundt. Fra nogle få udeskoleklasser
i år 2000 er antallet steget til mere end
290 skoler i Danmark. Undersøgelsen
dokumenterer , at lærerne foretrækker
og bruger kulturelle eller naturlige rammer uden for klasseværelset og at udeskole har bredt sig i både den danske
folkeskole og i private / uafhængige skoler som en græsrodsbevægelse.

NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

		 Udbredelse af udeskole (Bentsen et al., 2010)

Udeskole og læring

Teorier om læring, og mange praktiske
erfaringer fremsat af lærere tyder på, at
der er særlige muligheder for læring i
naturen eller forskellige kulturinstitutioner i kombination med skolens normale rammer.
Et dansk case studie med en naturklasse med 19 elever (Rødkildeprojektet
2000-2003) viste, at der er særlige potentialer i brugen af natur og grønne
områder med henblik på børnenes faglige læreprocesser, når disse er baseret
på sanselige, konkrete og æstetiske processer båret af børnenes engagement og
nysgerrighed. Samme studie kunne dokumentere, at eleverne benyttede et
mere aktivt og fabulerende sprog og var
i flere faglige og undersøgende dialoger
både med hinanden og læreren i forhold
til i klasseværelset, hvor læreren oftest
førte ordet og elevkommunikationen
var mere beskrivende og reproducerende.
Et nyligt publiceret svensk studie har
undersøgt, om udeundervisning påvirker indlæring blandt 7. og 8. klasses
elever i matematik og biologi. Efter forløbet gennemførte 88 elever en test
”Structure of Observed Learning Outcome”, som dog ikke viste signifikante
forskelle. Dog kunne eleverne på udeskoleforløbet give langt flere eksempler
fra specielt biologiforløbet. 5 måneder
efter forløbet blev 21 af eleverne interviewet. Her var resultatet, at eleverne
kun dårligt kunne huske indholdet i det
traditionelle undervisningsforløb, mens
aktiviteterne i udeskoleforløbet stod signifikant klarere for denne gruppe elever,
hvor eleverne oftere kunne anvende relevante faglige termer og beskrivelser.
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Et andet svensk studie forløb over et helt
år for fire 7. klasser. Her fik to af klasserne læst hver fjerde matematiklektion
som udeundervisning. Eleverne blev testet ved begyndelsen, efter 10 uger og
efter 1 år. I alt 54 elever deltog i alle test,
ligeligt fordelt mellem udeskoleklasser
og normalklasser. Den første test viste,
at der var signifikant forskel mellem de
to gruppers faglige udgangspunkt, idet
eleverne i udeskoleforløbet scorede lavere i den aritmetiske test. Efter 10
ugers forløb blev eleverne testet igen og
her havde den faglige forskel udjævnet
sig mellem de to grupper. Elevernes
egenmotivation til læring faldt signifikant for gruppen med den traditionelle
undervisning igennem perioden, mens
den forblev konstant i gruppen, der
havde udeundervisning.

Udeskole og sociale relationer

Enkelte både danske og norske studier
har sandsynliggjort, at undervisning og
læringsaktiviteter i forbindelse med
udeskole understøtter et godt socialt klima i gruppen, understøtter koncentrationsevne og fordybelse og lægger et godt
grundlag for problemløsning. Det fremhæves, at det at lære i naturen virker
meningsfuldt for eleverne, samt at lærere oplever, at disse anderledes læringsbetingelser skaber flere kammeratskabsrelationer end traditionel klasseundervisning og dertil hørende frikvarterer.

Udeskole og fysisk aktivitet

Et dansk case studie har vist, at børnene
gennemsnitligt er mere end dobbelt så
fysisk aktive i løbet af en skoledag i skoven sammenlignet med en almindelig
skoledag. Den gennemsnitlige fysiske
aktivitet under en skoledag i skoven svarer til niveauet for den skoledag med to
ugentlige idrætstimer. Et norsk case studie er nået frem til samme resultater ved
brug af pulsmålere, men kunne endvidere konkludere, at udeundervisningen
også rummede perioder med høj intensitet.

PETER BENTSEN

& SIMON ENEMÆ

RKE (reds.)

Rapport fra For

skning- og Udv

UDESKOLE I DA iklingsseminar:
NMARK

Skov & Landskab,
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21. april 2009
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Udeskole, fysisk aktivitet og mental sundhed
En enkelt nyere svensk studie har undersøgt sammenhængen mellem fysisk
aktivitet og mental sundhed. Blandt resultaterne kunne der registreres forskelle mellem, hvordan drenge og piger blev
påvirket af udeskoleforsøget. Drengenes
overordnede mentale velbefindende var
signifikant mere positivt sammenlignet
med pigernes, hvad angår følelsesmæssige symptomer, hyperaktivitet og adfærdsproblemer. Samlet set, konkluderede forskerne, at kønsperspektivet bør
indgå i overvejelserne omkring tilrettelæggelse af (ude)undervisningen.

Sammenhænge mellem udeskole, fysisk aktivitet, læring og sociale relationer

Foto: Tårnby Naturskole
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Nationale og internationale undersøgelser har identificeret sammenhænge mellem fysisk aktivitet og læring, der understøtter hypotesen om, at udeskole
gennem sin kombination af akademisk
læring og fysisk aktivitet, kan bringe nye
lærings- og undervisningsperspektiver
til den danske folkeskole. Et studie har
fx dokumenteret, at øget tid til daglig
fysisk aktivitet og mindre tid brugt til
akademiske fag i skolen ikke forringede
faglige testresultater i de akademiske
fag. Der synes at være en positiv korrelation mellem fysisk aktivitet og fx elevernes opførsel i klassen, elevernes kreativitet og IQ .
Flere metastudier har vist en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og læring, hvilket bl.a. kom til udtryk i den
afsluttende erklæring fra en konsensuskonference om fysisk aktivitet og læring
(afholdt den 25.-27. oktober 2011 ),
hvor forskere fra Danmark og Sverige
nåede frem til følgende konklusion:
”På baggrund af de fremlagte forskningsresultater og diskussionerne på
konferencen kunne det konkluderes, at
der er en dokumenteret sammenhæng
mellem fysisk aktivitet og læring uanset
alder”.
Samlet kan det konkluderes, at undervisning uden for skolens rammer kan
bidrage væsentligt med hensyn til at
fremme fysisk aktivitet, akademisk læring og sociale relationer.
Generelt er der er behov for yderligere
dokumentation på en række områder.
Især bør forskningen undersøge forskellige typer af aktiviteter, omfang og orga-

nisering samt hvilke diaktiske og metodiske fremgangsmåder , der kan indgå
og skabe grundlaget for læring og dermed de bedste faglige resultater.

Fremtidig forskning i udeskole

Forskning i udeskole har været begrænset til casestudier og aktionsforskning
på et lille antal elever og lærere. Derfor
er en større kvantitativ undersøgelse om
effekten og betydningen af udeskole et
stigende ønske blandt lærere, skoleledelse og politikere. Suppleret med kvalitative undersøgelser, kan skabe det nødvendige grundlag for fremtidige politiske
beslutninger om udvikling af undervisning og læring i folkeskolen.
Et kommende forskningsprojekt
’TEACHOUT’ er blevet støttet med
knap 7 mill kr fra TrygFonden og skal
over de kommende år (2014-2017) afdække en række forskningsspørgsmål
centreret omkring fysisk aktivitet, sundhed, læring, sociale relationer og trivsel
(www.teachout.ku.dk). Formålet er at
opnå et bredere evidensgrundlag, der
kan sammenfattes i følgende spørgsmål:
Vil de alternative undervisningsmetoder i praktiseringen af udeskole øge og
forbedre børns fysiske aktivitet, faglig
læring, social interaktion og holdninger
til skolegang? Og i så fald, hvordan?
Projektet forventes at fremlægge dokumentation om de potentielle fordele
og ulemper ved udeskole. Tilfører udeskole et fagligt, socialt og kropsligt
sundhedsfremmende bidrag tilfolkeskolen i Danmark? Undersøgelsen gennemføres som et fælles projekt mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Københavns Universitet, Institut
for Idræt og Ernæring, Københavns
Universitet, og Steno Health Promotion
Center, Steno Diabetes Center A/S.
På den modstående side gives en kort
beskrivelse af de fire PhD studerende
som er ansat på TEACHOUT projektet
baseret på workshops til konferencen.
		
o
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Delstudie 4 har fokus på lærerens arbejde
og lærerens didaktiske overvejelser i forbindelse med Udeskole. Udeskole er i forskningsmæssig sammenhæng i Danmark defineret ved sit sted og sin regelmæssighed,
hvor UdeskoleNet blandt andet lægger
vægt på læringssyn jf. den nor-ske didaktiker Arne Jordet. Der er således en lang række forskellige praksisformer i udeskolen.
Dette delstudie vil arbejde med, hvad læreren sætter som mål for sine udeskoleforløb,
og hvor-dan der i praksis arbejdes med elevernes aktiviteter ude. Studiet er planlagt
til at være et kvalitativt interventions – eller aktionslæringsstudie, og varetages af
Karen Barfod.

Delstudie 3 har fokus på elevernes sociale
relationer, trivsel og engagement. Danske
og inter-nationale casestudier peger på, at
forskellige former for udeundervisning,
herunder udeskole, kan styrke inklusionen
af flere elever og øge deres selvværd, glæde
og motivation i et sikkert og inspirerende
miljø. Vi spørger hvorvidt og hvordan udeskole kan være med til at forbedre elev-elev
og elev-lærer relationer, social inklusion,
trivsel og engagement i undervisningen. Vi
måler effekten af udeskole sammenlignet
med klasser der ikke laver udeskole og prøver at forstå betydningen af forskellige arbejdsformer og undervisningssteder hos
forskellige grupper af elever. Studiet varetages af Mads Bølling.

Mikkel Bo Schneller (delstudie1)
Mikkel@schnellerhotmail.com
Delstudie 1 har fokus på elevernes fysiske
aktivitetsniveau i forbindelse med udeskole. Bag-grunden for studiet er at et stigende antal børn ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalin-ger til fysisk
aktivitetsniveau, med store samfundsmæssige konsekvenser til følge. Casestudier har
vist, at man ved at flytte undervisningen i
folkeskolen ud af klasseværelset, kan øge
bør-nenes fysiske aktivitetsniveau til fremme for sundhed og koncentrationsevne.
Elevernes fysiske aktivitetsniveau måles
med accelerometer (bevægelsesmåler) i 10
sammenhængende dage og sammenlignes
med klasser der ikke laver udeskole. Studiet
varetages af Mikkel Bo Schneller.
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Camilla Roed Otte (delstudie 2)
cro@ign.ku.dk
+4540401970

4 PhD studier – og
4 PhD studerende

Mads Bølling, cand.pæd.soc. (delstudie 3)
mab@nexs.ku.dk

TEACHOUT

Karen Barfod (delstudie 4)
ksba@viauc.dk

Som en del af
TEACHOUT er vi
fire studerende,
der arbejder med
hver sit delområde
og med hver sin
vinkel, men sam
tidigt i samme
retning og med
de samme men
nesker.

http://teachout.ku.dk

Delstudie 2 har fokus på elevernes læring i
forbindelse med udeskole. Tidligere casestudier indikerer, at udeskole har et særligt
potentiale i forhold til elevernes faglige lærerprocesser, da udeskole ofte er baseret på
mere sanselige, kropslige, konkrete og
æstetiske tilgange til ele-vernes læring.
Delstudiet vil have særligt fokus på fagene
dansk og matematik, men også an-dre fag
vil blive inddraget i studiet. Tilsvarende vil
elevernes motivation for læring blive belyst. Studiet varetages af Camilla Roed Otte.
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Konference – Proces
På konferencen Naturvejledning, Udeskole og Skolereform 2014, som blev afholdt på
Strandgårdskolen i Ishøj den 17. januar 2014, blev deltagerne bedt om at give ideer
til et idekatalog. Ideer til naturen blev skrevet på blade. Ideer til kulturen blev skrevet
på røde huse. Og refleksioner blev skrevet på tankebobler. Alt blev hængt op på en
væg. Her er et udpluk af ideerne.

Udeskole skal implementeres i
lærer- og pædagoguddannelserne. Naturv
spil • Søg EU-midler til kurser i Outdoor
Learing • Efteruddannelse af lærere skal el
skepsis • Vær åben overfor fornyelse af skolen • Træning af naturfagsfærdigheder og kompe
nærområde • Ansættelse af udeskolekonsulent på alle skolerne • Brobygning via udeskole for
ner og indskoling • Udvikling af grønne skolegårde • Styrk ærer-pædagogsamarbejdet • Pri
dere i kommunikation, så kan vi komme rigtig langt • Lav aftaler med lokale busselskaber: ”M
naturen og ind i kulturen” • Landsdækkende natur/kultur-busser i alle kommuner, som
tis offentlig transport i skoletiden for skolebørn • Arbejde forebyggende med inklusion
ringsproces • Udbygning af erfaringsudveksling i de faglige/regionale netværk af naturve
dere og lokale skoler • Projektide: Naturvejlederforeningen ansætter naturvejledere til kursusg
omkring udeskole • Lad børnene få mulighed for at præge indhold og ramme for naturskolen • N
kommunerne • Naturskolen markedsfører udeskole og naturfag i naturen overfor de lokale skoleledere
idebøger ligesom svenskerne • Flere skoletjenester på kulturinstitutioner • Flere skolehaver nu! • Brug
ger langt fra grønne områder • Undersøg betydningen af autenticitet i læringsmiljøet og betydningen hera
kommuner i gang med udeskole – med gode eksempler • Fokus på værdisætningen i relation til læring om
krav ved udeskole • Prioriter skoleledere i kommunikation, så kan vi komme rigtig langt • Lav aftaler med
turen” • Landsdækkende natur/kultur-busser i alle kommuner, som skolerne gratis kan bruge • Gratis offe
forebyggende med inklusion og bæredygtig forebyggende socialiseringsproces • Udbygning af erfarings
turvejlederne • Tættere bånd mellem naturvejledere og lokale skoler • Projektide: Naturvejlederf
gruppe, der laver efteruddannelse for lærere omkring udeskole • Lad børnene få muli
turskolen • Netværk • Naturvejlederne skaber netværk i kommunerne • Naturskol
naturfag i naturen overfor de lokale skoleledere i 2014 • Naturvejlederforeningen pro
skerne • Flere skoletjenester på kulturinstitutioner • Flere skolehaver nu! • Brug
gamle byskoler, der ligger langt fra grønne områder • Undersøg betydningen af au
tydningen heraf i forhold til værdisætningen • Idekatalog sætter skoler og komm
gode eksempler • Fokus på værdisæt- ningen i relation til læring om natu
over de sikkerhedsmæssige krav
ved udeskole

Proces: Dorte Vind og Malene Bendix.
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Du kan se en sammenskrivning af ideerne opdelt i temaer på
http://www.udeskole.dk/site/udeskolenet_moeder/891/
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Foto: Sanne Bording

Foto: Sanne Bording

Brug skolen som rum for udforskvejledere skal i
ning: Undersøg fx elforbrug, vandforbrug mv. og brug
liminere lærernes
skolens øvrige personale som ressourcepersoner • Byg
etencer i skolens
bedre skolehuse • Skab en oplevelse af, at naturskoler, kulr fx daginstitutioturinstitutioner og historiske værksteder er en del af ”skoleioriter skolelegården” • Styrkelse af samarbejdet med professionshøjMed bussen ud i
skoler • Samarbejde med lokale museer om fx rollespil om
skolerne gratis kan bruge • Gragamle dage eller kunstmuseer om kunstprojekter •
og bæredygtig forebyggende socialiseMedtænk arkitekturen i udeskole
ejlederne • Tættere bånd mellem naturvejlegruppe, der laver efteruddannelse for lærere
Netværk • Naturvejlederne skaber netværk i
e i 2014 • Naturvejlederforeningen producerer
g kroppen til læring • Støtte til de gamle byskoler, der ligaf i forhold til værdisætningen • Idekatalog sætter skoler og
naturvidenskab • Skab overblik over de sikkerhedsmæssige
Find vej poster omkring alle skoler • Lav
d lokale busselskaber: ”Med bussen ud i naturen og ind i kulet landartforløb i billedkunst og matematik • Tag
entlig transport i skoletiden for skolebørn • Arbejde
naturen med ind i klasselokalet, fx hent en skovbund, tag
sudveksling i de faglige/regionale netværk af nahaletudser hjem, udrug kyllinger i klassen • Arbejde med
foreningen ansætter naturvejledere til kursusÅrets gang, fx Forår: Indsaml urter i skovbunden, kig på blomster
ighed for at præge indhold og ramme for naog blade, lav birkesaft • Efterår: Indsaml frø, frugter, bær, lav æbler
len markedsfører udeskole og
over bål, mal billeder med naturens egne farver, lav kranse af blade og
oducerer idebøger ligesom svenbær • Arbejd med dissektion af dyr og evt. madlavning, fx fasaner, ørrekroppen til læring • Støtte til de
der, mus, så man kan sammenligne fugl, fisk og pattedyr • Guldgravning:
utenticitet i læringsmiljøet og beUdmål hvor guldet ligger. Samtidig med formål til at få gravet et stykke jord
muner i gang med udeskole – med
til plantning af afgrøder • Grønne bydele og byområde indrettes så de indbyurvidenskab • Skab overblik
der til udeskole • Plakater over lokale grønne tilbud til skolerne • Krav om
udeskole i folkeskolens formålsparagraf og om brug af udeskole som metode
for tværfagligt arbejde og for de faglige delmål og slutmål • Lav anskuelighedsundervisning i forbindelse med skolejubilæum 200 år. www.skole200.dk • Lav elevtests udenfor (pisa mv.)
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Brug det nye
Skoven i Skolen
og Udeskole.dk
Skoven i Skolen har siden
1999 formidlet viden om og
ideer til udeskole og udeundervisning for alle skolens fag
og klassetrin. Først var det kun
i skoven – men i dag indsamler og udvikler vi materialer til
udeundervisning i alle naturog kulturtyper.
Vi har to hjemmesider, den praktiske
www.skoven-i-skolen.dk og den teoretiske www.udeskole.dk, som vi nu er i
færd med at samle i ét superværktøj,
som kommer til at hedde begge navne.

Kom på det nye kort

Af Malene Bendix,
koordinator for
Skoven i Skolen og
Udeskole.dk
mab@skovforeningen.dk

På det gamle www.skoven-i-skolen.dk
havde vi et kort med naturvejledere,
som tager skoler med på tur, afholder
kurser osv. Det får vi igen. Så snart vi er
klar, vil vi invitere alle naturvejledere,
som har lyst, til at komme på kortet. Det
sker via en formular, som I selv fylder
ud og prikker ind.

Del ideer

Gennem årene har vi haft et tæt samarbejde med naturvejledere, som har skrevet materialer, afholdt kurser, stået på
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vores kort, delt ideer osv. Det er en vigtig del af Skoven i Skolen – og vi håber,
at I også vil bruge det nye site aktivt.
Det kan ske ved fx at:
• Springe på kortet over naturvejledere, som har tilbud til skoler (se ovenfor).
• Tilbyde kurser om udeskole og Skoven i Skolen, så vi kan sende folk,
som ønsker kurser, videre til jer lokalt.
• Finde inspiration i de eksisterende
materialer og evt. udbygge dem med
kommentarer.
• Samarbejde med lærere om at bruge
materialer, så de fx forbereder klassen hjemmefra – du står for udearbejdet – og læreren bearbejder i skolen.
• Dele ideer og materialer via sitet. På
den nye hjemmeside vil der være
mulighed for at lægge idematerialer
ud lokalt i den natur og kultur man
bor i – og nationalt, dvs. dele ideer,
som kan bruges over hele landet.

Netværk

Skoven i Skolen er en del af foreningen
UdeskoleNet, som vi var med til at starte i 2006 sammen med mange andre
gode kræfter.
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UdeskoleNet
UdeskoleNet er en åben
tværfaglig forening for alle,
som interesserer sig for udeskole, fx lærere, pædagoger,
naturvejledere, lærer- og
pædagoguddannere, forskere
og formidlere.
Møder

UdeskoleNet holder møde to gange om
året i skiftevis Øst- og Vestdanmark.
Møderne er åbne for alle interesserede –
og har ofte et tema og bliver behandlet
teoretisk via en oplægsholder og praktisk via workshops. Værter for møderne
er forskellige institutioner som fx skoler,
naturskoler, læreruddannelser, forskningsinstitutioner mv. Næste møde er
den 28. april på Skolen i Virkeligheden i
Fredensborg. Temaet er stedbaseret læring. Se mere i kalenderen på Udeskole.
dk.
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Politisk arbejde

UdeskoleNet arbejder også politisk – og
har haft held til at komme igennem lydmuren her i forbindelse med den nye
skolereform.

Håndholdt

UdeskoleNet er organiseret meget håndholdt. Vi har en åben bestyrelse, som
mødes af og til – og står for møderne
sammen med værtsstedet. Det koster
100 kr. om året at være medlem. Skolemedlemskab koster 400 kr. Man betaler
selv for forplejning og transport til møderne.

Hjemmeside og kontakt

UdeskoleNet har et lille hjørne på www.
udeskole.dk. Her kan du læse mere om
foreningen, finde foto referater fra alle
møder – og melde dig ind. Kontakt os
på udeskolenet@udeskole.dk.
o
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- for lærere og naturvejledere

Efteruddannelse

Af Poul Hjulmann Seidler,
phs@life.ku.dk
og Mette Åskov Knudsen,
mek@life.ku.dk
Videnscenter for
Friluftsliv og Naturformidling
på Skovskolen
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Se mere her: www.centerforfriluftsliv.ku.dk
Naturvejlederen står som en
central person og oplagt partner for mange skoler omkring
udmøntningen af den kommende skolereform, især når
det gælder opstart og udvikling af Udeskole.

Naturvejlederen som kursusleder

De nye udfordringer og muligheder,
som både lærere og pædagoger står
overfor, kalder på naturvejlederen til at
afholde kurser og understøtte kompetenceopbygning hos disse grupper. I
dette lys ser vi nogle særlige udfordringer og vi kommer med nogle bud på
kurser til naturvejledere og lærere.

Vi udbyder til efteråret et kursus for naturvejledere, der gerne vil arbejde med
deres egen rolle som kursusleder, samt
få lavet skelettet og starten på indholdet
til jeres eget kursus. Det er et tre dages
intensivt kursusforløb i at undervise, tilrettelægge og gennemføre kurser for
voksne. Her arbejdes i et stadigt miks
mellem det faglige indhold og det at
skabe mulighed for den personlige udvikling. Det vil vi gøre gennem afprøvning af aktiviteter og metoder, der kan
skabe dybe refleksioner, give kursisterne
ejerskab og indflydelse på undervisningen, samt arbejde med kursusledernes
rolle som underviser, vejleder og facilitator.

Kender du det?

Kurser om Udeskole

Når du selv er på uddannelse og kursuslederen siger ”Prøv at se det fra en helt
ny vinkel og gør det på en ny måde” - en
måde du ikke har prøvet før og måske
med baggrund i en teori og viden, der
er lidt ukendt for dig. Din umiddelbare
reaktion vil typisk være at holde fast i
det kendte og velafprøvede! Det er helt
naturligt, da det er krævende og usikkert at gå på ukendt farvand. Hvis det
skal lykkes, handler det bl.a. om at den
faglige læring kobles på vores personlige
udvikling – og dermed i høj grad til vores identitet.
Når vi som kursusledere bliver bevidste om, at der kan være sådanne ting på
spil, så bliver vi også bedre til at bruge
det aktivt og bevidst tilrettelægge kurser, som imødekommer og understøtter
personlig udvikling og læring, der gør
en forskel. Dette fokus er noget af indholdet på et kommende kursus:

Hvis du vil være mere skarp på teorien
og praksis omkring udeskole, kan du
med fordel tage et af de to moduler, vi
udbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol på den Pædagogiske Diplomuddannelse i hhv. Udeskoledidaktik og Friluftsliv og Udemotion.
Nogle af målene er at kunne anvende
og vurdere forskning og udviklingsarbejde i relation til Udeskole og udeundervisning og at kunne indgå i samarbejde med henblik på at skabe netværk
og koblinger mellem skole, institution
og lokalsamfund. Dette kan være særlig
relevant for naturvejledere, der ønsker
at indgå i et tættere samarbejde med
udeskolelærere eller at arbejde med udvikling af metoder og afholdelse af kurser.
I tilknytning til Udeskole udbyder vi
på Skovskolen endvidere vores egne
modulopbyggede lærerkurser.
o
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Omgivelserne
som læremiddel
Hvad skal eleverne lære og
hvad skal eleverne lave?
Ved enhver skole findes en rigdom af
muligheder for at bruge omgivelserne
som læremiddel. Når man vil bruge omgivelserne som læremiddel handler det
først og fremmest om at finde ud af,
hvad eleverne skal lære (formål). Derefter handler det om, hvordan man kan
lære dem det, altså hvad eleverne skal
lave (metode).

særlige kommunale valgfag eller for fagrettede udskolingsordninger som f.eks.
sciencelinjer. Her kan naturvejlederne
gøre en forskel. Naturvejlederne kan
også støtte inklusionstiltag med charme,
varme og ekstra hænder og skabe rum
for alternativt tænkende børn og unge.
I skolejubilæumsåret 2014 kunne en revideret udgave af hjemstavnsundervisning eller anskuelsesundervisning måske være en mulighed? Se www.
skole200.dk

Hvordan kan omgivelserne bruges?

Hvorfor lave udeskole?

Naturvejleder Flemming S. Hansen fra
Hvidovre Kommune skaffede muligheder for lokale besøgssteder i hele kommunen for elever og deres lærere: Fra
undervisning i planteproduktionen hos
Vej- og Parkafdelingen til besøg hos
brevdueforeningen eller Avedørehangarens venner. I Stevns Kommune forsøgte jeg at lave et netværk mellem skolerne, museet, lokalhistorisk arkiv for at
arbejde med den spændende, lokale
koldkrigshistorie. Naturvejledere og lærere må indgå i dialog om at udvikle
udeskole sammen. Udeskole kan være
rigtig mange ting. Der bør ikke være rigide regler for, hvad udeskole er. Udeskole en gang om måneden ½ dag er akkurat lige så god en begyndelse, som at
arbejde med udeskole en dag om ugen.
Det handler om at prøve sig frem. Den
nye reform giver mulighed for at lave

Vi er blevet betroet at arbejde med børn
og unge! Vi skal give det bedste af vores
kultur videre til vores elever. Det er dog
vigtigt at være opmærksom på, hvad
udeskole kan og ikke kan i relation til
formålet med folkeskolen. Praktiske
konkrete erfaringer giver ikke nødvendigvis viden, refleksionen af erfaringerne er mindst ligeså vigtig. Derfor skal
udeskole altid være et samspil med indeskole. Man skal konstant evaluere og
udvikle, nåede vi det vi ville? Alt, hvad
man tilbyder, skal kunne støtte de formelle krav i folkeskoleloven. Skolen skal
også kunne levere resultater til statslige
og kommunale test, som skrives ind i
kvalitetsrapporter til Ministeriet, det
kommunale børneudvalg m.fl.
Det er et vilkår for at drive skole i
2014 !
o

Læs mere :
Hyllested, Trine og Rasmussen, Connie (ED) 2013: Skolen i virkeligheden- omgivelserne som læremiddel. Unge Pædagoger.
Hyllested, Trine- 2011: Kan uformelle læremiljøer bruges som læremidler i naturfag ? Tidsskriftet Unge Pædagoger nr.4, 2011
Hyllested, Trine -2009: Undervisning eller Underholdning. Dafolo.
Hyllested, Trine -2007: Når læreren tager skolen ud af skolen. Ph.d.-afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus
Universitet.
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HUSK:
Hjernen er ikke en
krukke, der skal
fyldes, men en ild
der skal tændes
(Plutarch år 46-127 e.kr.)

- Ilden skal kunne
blive ved med at
brænde !

Af Trine Hyllested, ph.d.,
Forskning og Innovation,
Læremiddel.dk,
University College Lillebælt.
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Læreruddannelsen
kalder på samarbejde
med naturvejledere

Det er klart at skolereformen
med sit fokus på åben skole,
understøttende undervisning
og en længere og mere varieret skoledag, kommer til at
betyde, at flere vil finde det
oplagt at arbejde med udeskole. Det er nok gået lidt
mere ubemærket hen, at der
sker en masse på læreruddannelsen, der også betyder ændrede muligheder for at arbejde med udeskole.
Ny læreruddannelse

Af Karen Vesterager,
lektor og udeskolekonsulent
ved Professionshøjskolen
Metropol,
kave@phmetropol.dk
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I sommers kom der en ny læreruddannelse. Her er naturvejlederne vigtige.
Ikke bare som eksternt læringsmiljø for
vores studerende, men som bærere af
udeskolekulturen i skolen. Som læreruddannelse har vi brug for at vide, hvordan der arbejdes med udeskole i skolen
og hvordan naturvejlederne ser deres
rolle i forbindelse med udeskole – ellers
kan vi ikke sammen med de studerende
diskutere og udvikle udeskoletanken.
Helt konkret er en oplagt mulighed
for samarbejde mellem naturvejledere
og læreruddannelse om udeskole i de
tværfaglige moduler. Det er tanken, at

modulerne bliver ændret i takt med
indsatsområder i skolen og Metropol
har derfor i år udbudt et modul, der
hedder ”Udeskolepædagogik – kvalificeret brug af det udvidede klasserum”.
Vi vil også fortsat gerne samarbejde om
de særfaglige moduler.
En anden oplagt samarbejdsflade er
det nye fænomen ”praksissamarbejde” i
fagene. Det går ud på, at skolerne vil
have praktikanter fra læreruddannelsen
tilknyttet mellem praktikkerne og her
vil et samarbejde mellem skolen, naturvejlederen og læreruddannelsen være
rigtig interessant.

Udeskolekurser på Metropol
• PD-modul i udeskoledidaktik. Samarbejde med KU. Modulet er et af valgmodulerne på den pædagogiske diplomuddannelse under almen pædagogik.
• Ude er in – udeskole i opstart og udvikling. Samarbejde med naturvejleder fra
Island, Ólafur Oddsson.
• Tværfagligt arbejde i udeskolen – med
faget billedkunst som igangsætter.
• Naturen og uderummet, som inkluderende læringsarena.
Se mere i kursuskalenderen på

www.phmetropol.dk
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Udover moduler og praksissamarbejde
rummer den ny læreruddannelse også
faget lærerens grundfaglighed og afsked
med ”Praktik i andre skoleformer”. Se
mere om den nye læreruddannelse på
http://www.phmetropol.dk/Uddannelser/Laerer/Uddannelsen/Uddannelsens_opbygning

Forskning og efteruddannelse

En anden væsentlig ændring på læreruddannelsen, er at vi skal til at forske.
Noget af det vi vil forske i på Metropol,
er udeskole og inklusion.
I forskningsprojekter har læreruddan-

nelsen typisk brug for samarbejde med
flere skoler og ressourcepersoner i en
kommune, når vi skal indsamle empiri.
Og vi skaber forhåbentlig nogle forskningsresultater, som kan samle naturvejledere, læreruddannere og lærerstuderende i spændende diskussioner om
udeskole.
Forskning vil formodentlig også føre
til øget aktivitet på efteruddannelsesområdet. Her er naturvejledere og læreruddannelse et stærkt team, hvis en kommune eller skole vælger at sætte en
udeskoleindsats i gang, som vi f.eks. har
gjort på Frederiksberg.
o

Anmeldelse af bog:

Pædagogisk neurovidenskab
af Theresa Schilhab (red.), CURSIV nr. 11. ,
Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, Århus Universitet 2013
Anmeldt af: Naturvejleder Dorrit Hansen
Hvis du opmærksomt læste afsnittene
om hjernen og fx situeret læring og tavs
viden i ”Skolen i skoven - hjerne, krop
og læring i naturen”, og blev lidt hooked
på at få en bedre forståelse af de neurovidenskabelige begrundelser for, hvorfor
det virker så godt at lære med kroppen i
naturen – og måske endda har læst videre i fx bogen ”Nervepirrende pædagogik - en introduktion til pædagogisk
neurovidenskab” – så er der her endnu
mere spændende læsning.
Jeg har ikke nået at andet end at skimme tidsskriftet inden redaktionens slutning, eftersom jeg først fik det i hånden
for få dage siden, men tre af forfatterne
til bogens artikler var til stede ved en
minikonference om temaet på DPU
27.11, hvor jeg var så heldig at kunne
deltage. Nogle af de interessante oplæg
og diskussioner her handlede om, dels
hvordan hjernen til stadighed viser sig
at være mere plastisk, end man førhen
antog, og dermed kan trænes og udvikles massivt, ikke mindst når vi har kunder i vores naturvejledningsbutikker.
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Dels det fascinerende ved, at vi efterhånden kan få naturvidenskabeligt belæg for nogle af de ting, vi har lært
om læring, ved at arbejde med det i
årevis og studere den humanistiske
tilgang. Og ikke mindst, hvorfor vi
finder det så vigtigt med de dér naturfaglige facts!? Og sidst helt overordnede
overvejelser om, hvordan der kan bygges bro mellem de naturvidenskabelige
og humanistiske fagtraditioner, når fx
noget så speget som hjerne, læring og
pædagogik er i fokus.
Jeg kendte ikke på forhånd tidskriftet
CURSIV fra DPU, som har barslet med
dette nummer om Pædagogisk neurovidenskab. Men både temaet for nærværende og flere af de tidligere titler som
fx ”Didaktik og socialisering i dagtilbud
og indskoling” og ”Børn mad og bevægelse” ser ud til at have flere perspektiver, der kan interessere nysgerrige naturvejledere. Oversigt over temaer,
tidsskriftet har omhandlet ses på edu.
au.dk/cursiv – hvor samtlige numre
også enten kan bestilles eller downloades. Skønt.
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Mit Vadehav
– et tilbud til skoler
og børnehaver
Foto: Jens Winbladh

Mit Vadehav er et undervisningstilbud, som er udviklet
gennem et samarbejdemellem natur- og kulturinstitutionerne i Vadehavsområdet, og
det passer som fod i hose til
”den nye folkeskole”.

Af Dorte Vind, koordinator i
SkoletjenesteNetværk
- Nationalt Netværk af
Skoletjenester og projekt
koordinator for Mit Vadehav
og Ulrik Geldermann
Lützen, koordinator for
Vadehavets Formidlerforum
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Allerede i Nationalpark Vadehavets pilotfase, oprettede naturvejlederne og de
kulturhistoriske formidlere Vadehavets
Formidlerforum og som noget af det
første udviklede de undervisningstilbuddet Mit Vadehav. For at sikre sig at
opgaverne ramte Fælles Mål, blev en
pædagogisk udviklingskonsulent ansat
til at redigere og supplere de opgaver
som formidlerne udviklede i mindre arbejdsgrupper.
Siden har materialet udviklet sig og
var således både omfangsrigt, gennemprøvet og velkendt, da Nationalpark Vadehavet åbnede i 2010 –og derfor er Mit
Vadehav i dag nationalparkens officielle
undervisningsportal.
Målgruppen er i dag folkeskolen og
børnehaver, og formålet er er give viden
om og kendskab til Vadehavsområdet,
mens der arbejdes med børnehavernes

læreplaner eller folkeskolens faglige
mål.
Indgangsvinklen til Mit Vadehav er
tværfagligt, tematiseret og tager højde
for at vi lærer på forskellige måder, ved
at rumme forslag til mange forskellige
typer aktiviteter: grave i vaden, fotografere, male, tegne, lege ryler på træk, digte, synge, skrive, måle, læse og meget
mere.
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Sådan fungerer det i praksis

Materialet kan frit hentes på hjemmesiden, men skolerne kan også tilmelde sig,
hvilket indebærer at:
• lærerne deltager i et gratis heldags
kursus.
• eleverne arbejder med opgaverne fra
hjemmesiden.
• klassen besøger Vadehavet eller en
natur- /kulturinstitution.

Mit Vadehav og Folkeskolereformen

Reformen lægger op til en mere varieret
skoledag med øget undervisningstid og
nye mere varierede undervisningsformer, samt at alle børn er fysisk aktive
hver dag. Man ønsker praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden, så klasserne er i spil med
den lokale natur, kultur og samfundet.
Mit Vadehav byder netop på varierede undervisningsformer og lægger op til
læring, hvor eleverne ”får hænderne i
det” og kommer ud til Vadehavet og besøgsstederne.
I forhold til den understøttende undervisning med et direkte fagrelateret
indhold, og et bredere sigte på at styrke
elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation
og trivsel, tager Mit Vadehav afsæt i
Fælles Mål og giver forskelligartede tilgange til læring.

NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

Hvad er succesen?

Projektet har været en succes, fordi
• den faglige kvalitet sikres af dem der
til hverdag beskæftiger sig Vadehavets natur og kultur
• koordinatoren har en baggrund i folkeskolen
• projektet er en hovedopgave for koordinatoren, som derfor kan være
vedholdende, når formidlerne har
travlt
• de fire overordnede temaer er tværfaglige
• opgaverne kræver et minimum af
forberedelse for læreren
• eleverne synes, de lærer meget, og at
materialet er sjovt
• formidlerne møder mere velforberedte elever, som deltager på et højere niveau
• formidlerne oplever at være en del af
et forløb
• der ikke findes andet undervisningsmateriale om Vadehavet.
		
o

www.mitvadehav.dk

film om Mit Vadehav
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Temadag med lærere
og pædagoger.

Udeskole
og skolereform
- nye jobmuligheder

af Inge Herrun Christensen,
Naturvejleder og Udeskole
konsulent i Frederiksberg
Kommune,
inch05@frederiksberg.dk
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I maj 2012 blev jeg ansat som
naturvejleder i Frederiksberg
Kommunes skoleafdeling,
hvor udeskole var et af de områder, kommunen ønskede at
løfte. Udeskole blev hurtigt
det centrale i min naturvejlederfunktion, og med ny nordisk skole og skolereformen,
kom der for alvor fokus på
udeskole i folkeskolen. I artiklen her vil jeg nævne nogle af
mine opgaver.
Udeskole på Frederiksberg

I 2011 blev et udviklingsprojekt vedr.
udeskole i Søndermarken koblet sammen med et udeskoleprojekt på Metropol (læreruddannelsen) med det formål

at udvikle udeskole på Frederiksberg. I
august 2012 blev jeg tilknyttet projektet
og skulle være bindeled mellem Metropol og skolerne. Her har jeg været med
til at sætte flere initiativer i gang.

Google Maps

Det er, bl.a. med inspiration fra Naturvejleder Sara Gelskov, blevet til et Google Maps; ”Læringsarenaer på Frederiksberg”, som er et dynamisk videndelingsværktøj. Lærere og pædagoger kan benytte det til at blive inspireret til ture i
lokalområdet, samt indsende nye forløb,
som kan deles med kollegaer i kommunen.

Udbredelse af udeskole

For at klæde skoleledelserne, lærerne og
pædagogerne på til udeskole har skolerne fået tilbudt et udeskoleoplæg. Oplæggene er tilrettelagt i samarbejde med
Karen Vesterager og Laura Lundager fra
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Metropol og er tænkt som en appetizer,
der rummer en blanding af teori og
praksis. Derudover er der blevet afholdt
nogle temadage om udeskole og fx
dansk, matematik, håndværk og design
og IT. Samtidig er der etableret en udeskole-grejbank.

Supervision og sparring – et tilbud til pædagogerne og lærerne

Oplæg, temadagene og andre tiltag har
medvirket til at få afmystificeret udeskole for flere, som nu har mod på at gå
i gang med udeskole. For at hjælpe dem,
tilbyder jeg at støtte dem i hele processen efter behov. For nogen betyder det
at jeg er med i planlægningen og selve
inde-ude-inde delen, mens andre bare
kører derudaf. Det handler om en ny
kultur og et skridt ud i ukendt territorium – den nye skolereform!

Skolereformen – understøttende undervisning og samarbejde med omverdenen

I forbindelse med skolereformen indgår
jeg i 2 af 6 projektgrupper. Understøttende undervisning og Samarbejde med
omverdenen, som er meget brede, og
har rigtig mange elementer med fra naNATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

turvejledningen: Hvad skal der til, for at
det, vi leverer, medvirker til læring?
Hvilke anvendte metoder fremmer læringen? Forventningsafstemning inden
en endelig aftale indgås?
Jeg er desuden tovholder på to netværk (naturambassadørerne og matematikvejlederne), og deltager i projekter
med de øvrige konsulenter og forvaltninger samt andre administrative opgaver. At sidde i skoleforvaltningen med
direkte kontakt til skolechefen, skolekonsulenterne, de øvrige forvaltninger
og let adgang til skoleledelserne har en
uvurderlig værdi.
o

Ex på et tværgående samarbejde:
By og Miljø er i gang med at kigge på byens
uderum og muligheder for indretning.
Her har jeg i samarbejde med idrætskonsulenten kommet med forslag til, hvordan parker, skolegårde, m.m., kan indrettes så det
bliver attraktivt for skolerne at benytte dem i
deres undervisning.
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Rodløs eller fri
som fuglen
– tanker om at være matrikelløs naturskole
Da jeg i 2010 søgte jobbet som naturvejleder i Mariagerfjord Kommune, var det
med en forventning om at møde op til
en traditionel naturskole med en bygning ude i skoven, hvor eleverne kom på
besøg. Dette var min forestilling om en
naturskole, styrket af mine tidligere ansættelser på bl.a. Vestamager Naturcenter og Raadvad Naturskole. På vej til ansættelsessamtalen var jeg et smut forbi
Laaenhus, som er naturskolens bygning,
og allerede dér startede tankerne om,
hvordan eleverne mon kom dertil. Stedet fungerer som lejrskole, men er ikke
brugbart til ture af kortere varighed.

På jagt efter muligheder

Jeg fik jobbet og brugte det første års tid
på at afsøge mulighederne for at etablere en stationær naturskole i kommunen.
Lige meget hvor jeg fandt en brugbar
bygning, kom spørgsmålet om transport
af eleverne op. Til sidst valgte jeg at
købe en bil og at etablere en grejbank i
Hobro, hvor jeg kører ud fra. Mariagerfjord Naturskole er derfor i praksis en
matrikelløs Naturskole, hvor alle aktiviteter foregår på og omkring kommunens skoler og institutioner.

Transporttid veksles til naturvejledertid
Af Karsten Rybjerg Larsen,
Mariagerfjord Kommune,
karla@mariagerfjord.dk
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I starten så jeg det som et problem, at
eleverne går glip af ”turen til naturskolen”. Der er noget magisk ved at være på
tur. Dette er dog hurtigt blevet vendt til
en fordel, da den offentlige transport i
kommunen er yderst sparsom. Skolerne
sparer tid og ressourcer til transport,
hvilket også giver mere tid sammen
med eleverne, da deres transporttid kan
veksles til tid med naturvejlederen. Når

jeg færdes på skolerne giver det en daglig gang på lærerværelserne og dermed
kontakt til alle lærere og skoleledere.
Naturskolen er ikke en velbevaret hemmelighed for de få indviede. Ofte fører
besøg til en kædereaktion af nye ture.

På lærernes hjemmebane

Hvis elever og lærere kommer til naturskolen, er vi på naturvejlederens hjemmebane. Jeg har arrangeret undervisningen, det er mit grej og jeg har
lokalkendskabet – dette gør det lettere
for lærerne at overdrage ansvaret og
være passive. Når vi er på lærernes og
pædagogernes hjemmebane, er de i højere grad ansvarlige, da det er dem der
er værter. Det har også nogle helt klare
fordele for eleverne, at naturskolens formidling foregår i deres nærmiljø. De
ting de lærer og ser, er der hvor de færdes til dagligt og er ikke noget der kun
findes i en fremmed skov.

Åbner døre og stiller krav

Den matrikelløse organisation har åbnet
døre til fag med få timer, her tænkes
specielt på biologi og idræt i udskolingen. Disse fag har svært ved at tage ud,
da der bruges uforholdsmæssigt meget
tid på transport. Ved at tilrettelægge naturvejledningen på og omkring skolen,
kan det lade sig gøre at gennemføre et
forløb på en dobbelttime.
Den matrikelløse udgave af naturskolen stiller større krav til lokalkendskab
og håndtering af grej. Men hvis man afvejer for og imod, så er det helt klart et
bud på en effektiv måde at drive naturskole på.
o
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

De historiske værksteder har
mere end 35 års erfaring med
udeskole-pædagogik.
Når en klasse kommer på besøg,
forventes det at oplevelsen/
læringen er en del af et
undervisningsforløb.

På et historisk værksted foregår
der eksperimentel arkæologi hele tiden.

Christine Antorini
sagde bl.a. i en hilsen til de
historiske værksteder 2012:
I kobler det teoretiske med det
praktiske og gør teorien konkret
og virkelighedsnær.

Et besøg på et historisk værksted
er oplagt til tværfaglige forløb.
En dagligdag i fortiden kan
rumme alle fag;
dansk, fysik, håndværk
og design, idræt, biologi osv.

Historie skal
da opleves ude!
Historiske værksteder er
historiefagets udeskole
- når det er bedst.
På historiske værksteder, over hele landet, tilbydes skoleklasser - læring i dagliglivet, håndværk, kogekunst og meget
mere, helt fra stenalderen til 1960-erne.
Hele kroppen og alle sanserne er i brug,
og der huskes.
”Jeg kan lige pludselig huske, hvad vi
lavede i går, for jeg gjorde det jo selv”
fortæller en elev fra Pilehaveskolen.
DCUM19/06/2013.
Naturskolen i Viborg Kommune har
vikingepladsen, Kjællinghøl, som histoNATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

risk værksted. Klasserne møder vikingekonen, der bor i langhuset, og de hjælper hende med en masse praktiske
gøremål med redskaber, der er kopier af
fund fra vikingetiden.
Træet fældes i skoven, når der skal
snittes. Pilen høstes, når der skal flettes,
og urterne, der skal i maden, findes i
grøftekanterne rundt om pladsen. Og så
bliver der smagt på historien. Eleverne
får indblik i vikingekonens liv og sammenligner med deres eget.
Her kan der skabes en forståelse for
forfædres liv, naturens ressourcer og vores evige afhængighed af dem.
o

Af Vibe Winckles
Kultur Historisk Naturvejleder
Naturskolen i Viborg
Kommune
Ravnsbjergvej 71
8800 Viborg
Direkte tlf : 20 19 96 12
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Som naturvejleder kan vi
være med til at skabe en rød
tråd mellem:
• Skolen og omverdenen
• På tværs af fagene
• Elevernes forskellige læringstrin
• Mennesker - gamle og unge og med forskellig etnisk baggrund.

Foto: Ishøj Naturcenter

Den røde tråd i
naturvejledning

Af Mette Millner Hansen,
Ishøj Naturcenter,
34390@ishoj.dk

Naturvejledere, naturcentre
og naturskoler kan være den
røde tråd, der skaber sammenhæng mellem skolen og
omgivelserne, gennem aktiviteter i og med naturen, hvor
eleverne oplever at lærdommen fra skolen også kan bruges i ”virkeligheden”.
Naturvejlederne fungerer som
bindeled i denne sammenhæng og kan inspirere lærere
og pædagoger til selv at kaste
sig ud i naturen.
Kyllingeformidling for de 2-90 årige

På Ishøj Naturcenter formidler vi blandt
andet ved hjælp af høns og kyllinger.
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Den røde tråd starter hos tumlingerne i
vuggestuen og børnehaven, hvor vi møder dem med ”Kyllingekorpset”: En kasse med levende kyllinger, og en håndfuld lege og opgaver, hvor sanserne
særligt er i spil. Vi relaterer til det nære
som børnene kan forholde sig til: Hvem
er kyllingernes mor og far, hvad spiser
de, hvor sover de?
Den røde tråd fortsætter i indskolingen, hvor der blandt andet er kommet
matematik og natur/teknik på skemaet,
og hvad er mere oplagt end en omgang
”Hønsematematik” i vores hønsegårde,
hvor man kan tælle både høns, kyllinger
og æg. Her er også en vigtig læring i at
håndtere dyrene og en god snak om dyreetik, såsom burhøns kontra økohøns
I 7. klasse fører den røde tråd et hjemmekundskabshold forbi Naturcenteret
til et bålmadsforløb. Kyllingerne er blevet til fasaner, men same same… og det
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Foto: Kirsten Schøning

Foto: Ishøj Naturcenter

giver mulighed for at drage paralleller
mellem ”vilde” og domesticerede fugle.
Klassen skal plukke og partere en fasan,
der derefter tilberedes og spises. Vi
kommer omkring anatomi, tilpasning
samt menneskets brug af naturen som
føderessource gennem tiden. Mange har
aldrig set eller rørt et dødt dyr, så der er
en del barrierer, der skal overvindes og
spørgsmål såsom ”er den halal?” vendes.
Den røde tråd ender i påsken på det
lokale omsorgscenter, hvor der er inviteret til pårørendedag. Naturcenterets
Kyllingekorps kommer forbi til stor
glæde for de ældre, deres børnebørn og
oldebørn. Det er utroligt så mange minder og glade smil de små fjerbolde kan
vække.

En sløjfe på den røde tråd

De seneste par år er der bundet en eksemplarisk sløjfe på kyllingeformidlingens røde tråd i Ishøj. Et samarbejde
mellem Vibeholmskolen og Omsorgscenteret Kærbo er kommet i stand: En
klasse har et temaforløb om høns og
kyllinger. Der startes med et besøg på
Naturcenteret, hvor vi gennem elementer fra ”Kyllingekorpset” og ”Hønsematematik” introducerer eleverne til emnet. De låner en rugemaskine og en
bakke befrugtede æg med tilbage til
klassen. Eleverne følger æggene dagligt,
de skriver historier, synger sange og lærer om høns og kyllingers fysiologi.
Efter en måned i kyllingens tegn tager
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Foto: Ishøj Naturcenter

klassen på besøg på plejehjemmet med
deres kyllinger, for at formidle til de ældre, hvad de har lært. Her er virkelig
tale om en win-win-situation, hvor man
som Naturvejleder er lige ved at gå ud af
sine gode vandrestøvler af begejstring!
Børnene har gennem det intense forløb,
på tværs af fagene, fået en solid viden
om kyllinger og høns. Der skabes endnu
en ”huske-knage” når eleverne formidler videre til de ældre. De ældre mindes
og kan fortælle anekdoter fra deres liv.
Samtidig oplever de at Ishøjs børn er
både begavede og søde, hvilket ikke altid er den gænge opfattelse.
o

Foto: Ishøj Naturcenter
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Kortlægning af ”grønne
undervisningslokaler”
Af Karin Winther,
naturvejleder i Vesthimmer
lands Kommune

40

I Vesthimmerlands Kommune
er det ikke nyt at arbejde med
naturressourcer og formidling
i naturområderne. Men skolereformen stiller nye krav til
formidlingen af relevante læringsrum. Derfor har vi valgt
at bruge www.friluftsguiden.
dk som platform for formidling af gode steder for aktiv
læring.
Projekt uformelle læringsmiljøer: Kortlægning og udvikling af Grønne Klasseværelser.
I et bredt sammensat udvalg med repræsentanter fra teknik og miljø/ børn
og skole/ kultur, plan og fritid samt museerne i kommunen, har vi iværksat et
udviklingsforløb, hvor uformelle undervisningsrum kortlægges og ressourcepersoner findes og kobles på stederne.
Vi ønsker at finde, indgå aftaler og formidle flere uformelle læringsrum, hvor
skolerne, familierne, turisterne m.fl. på
egen hånd kan tage på opdagelse i forskellige fagområder på private og offentlige arealer.
Målet er natur- og kulturarealerne
bruges endnu mere, end det er tilfældet
i dag og at de uformelle læringsmiljøer
omkring skolerne, bliver en integreret
del af undervisningen.

Platform

De uformelle læringsrum har vi valgt at
forankre under navnet ”Aktiv Læring”
på www.friluftsguiden.dk, der pt. formidler kommunerne i Nordjylland,
Sydsjælland og Københavns området.
Kommunerne i disse områder har allerede koder til siden, og kan taste deres
eventuelle uformelle læringsrum ind. I
kommunerne har allerede meget viden
registret i GIS systemet, så som arealer
med offentlig adgang, skove, søer, gravhøje m.m.
De uformelle læringsrum inddeles i
seks forskellige fagområder: Skov, Vand,
Eng, Hede, Nyere tid og oldtid.
o

Eksempel:
Hvis man klikker sig ind på sø, vil man på et
kort kunne se, hvilke søer, der er i det lokalområde, hvor GPS placeringen har registreret brugeren er placeret ved søgningen.
Ved den enkelte lokalitet vil der være fakta
om området, samt links til undervisningsforløb og personer, der kan hjælpe yderligere.
Man vil også kunne se, om der går vandrestier eller cykelruter til stedet, samt hvilke
andre faciliteter, så som vand, toilet, overnatningsmuligheder m.m. der eventuelt er
at finde på stedet.
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Grav din
wannabe
-botaniker
frem
Foto: Helle Thuesen

Botanikkurset på Silkeborg
Højskole er både for nybegynderen og den let-rustne. Grib
chancen for fordybelse og fine
naturoplevelser.
Sommeren 2013 blev den sommer, hvor
jeg for alvor fik smag for botanik, godt
hjulpet på vej af en uges botanikkursus
på Silkeborg Højskole. For hvor får en
travl naturvejleder ellers lov til at puste
ud og fordybe sig fuldstændigt i sin
egen læring og naturoplevelse? I en hel
uge!?!
For mig står nogle af oplevelserne stadig klart i erindringen. Mit første møde
med den sjældne bulmeurt på en solbeskinnet strand. At tøffe rundt med bare
tæer på en svuppende hængesæk og studere rosmarinlyng. At drive ned ad Gudenåen med hovedet – og kameraet –
helt nede i de hvide åkander. Alt
sammen suppleret af Søhøjlandets
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smukke natur og Jan Kjærgaards uimponerede og underholdende indføring i
landskab og naturtyper.
Endelig skal man ikke glemme den
hyggelige højskolestemning, hvor man
hver dag står op til dejlig mad, fællessang og forstanderens filosofiske funderinger.
Kurset henvender sig bredt til naturog botanikinteresserede, og alle kan deltage. Men det er ingen skade til at kunne vende en plantenøgle rigtigt og have
lidt styr på sine familier. Så får man
mere ud af kurset. Er man derimod typen, der selv arrangerer botanikdage og
-kurser, vil man ikke blive fagligt udfordret. Men så kender man måske nogle,
der kunne få glæde af kurset.
Silkeborg Højskole udbyder kurset 3.9. august 2014. Se mere på http://silkeborghojskole.dk/kortekurser_botanikkursus.php
o

Af Helle Thuesen,
naturvejleder på Tønballe
Naturcenter og Naturskolen
Søballegård.
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Hvis jeg siger
naturvejleder…

Forfattere:
X-juntaen for
Årskonferencen 2013:
Helen Holm,
Tine Nord Raahauge,
Ole Møller T. Rasmussen,
Johnny Madsen og
Kari Hald
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Årsmødet 2013 gik i flæsket
på spørgsmålet, om der er
sammenhæng mellem vores
images og det vi faktisk går
rundt og beskæftiger os med.
Og hvis ikke – hvordan kan vi
brande os selv bedre.
Følgende artikel samler op på
det, der kom ud af MEGAFONundersøgelsen, VOXPOPS og
Christine Feldthaus’ oplæg.
De har hørt om os

Ifølge MEGAFONs undersøgelser er der
faktisk ret mange, der har et kendskab
til begrebet naturvejleder. Kun 10 % af
de adspurgte har aldrig hørt om naturvejledere og hele 28 % angiver at de
kender os godt. Så den gode nyhed er, at
langt de fleste kender til eller har hørt
lidt om os.
I 2012 har 50 % af de adspurgte i MEGAFON-undersøgelsen være i naturen
med en naturvejleder. Det svarer ikke

overens med at vi ca. har 1 million deltagere ved vores arrangementer om året,
hvilket svarer til bare 15 – 20 % af befolkningen. Forskellen kan måske findes
i at vores egen statistik er mangelfuld eller/og at de adspurgte måske har været i
naturen med en engageret naturformidler – der bare ikke var naturvejleder…
Vi undersøgte ikke kendskabet til vores
logo – men vores bedste gæt er, at de
ikke kender det.
Positivt er det dog, at vi generelt opfattes som nogle der ved meget om naturen. Vi er dygtige og meget engagerede formidlere, der evner at give gode og
ofte overraskende fortællinger og oplevelser om naturen. Så det er måske ikke
helt galt.

Man skal ikke skue ræven….

Med hensyn til udseende forventes det,
at vi ligner Poul Thomsen. Alle fordomme blomstrer i fuldt flor: kassebukser
(!), fuldskæg, fjeldræven, grønt, brunt
og ternet skjorte. Rent bortset fra kassebukserne, er det er jo heller ikke helt
galt, når man kigger ud over flokken til
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Samfundsrelevans

Men på trods af kendskabet til os, viser
MEGAFON og VOXPOP’s, at folk har
en begrænset viden om hvad vi går og
NATUR vejleder • 23. årg. • nr. 1 • 2014

Hvordan kan de historier blive en del
af vores image?

Der hænger en em af naturromatik omkring vores navn, som en barriere for at
komme ud over rampen med historierne om de andre samfundsrelevante emner vi også arbejder med når vi møde
folk i naturen. Hvordan får vi de andre
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De unge ved ikke noget om os. Hvis de
har været ude med en naturvejleder
som barn, kan de ikke huske det længere. Emnet er ikke relevant for dem. De
adspurgte i ”familie-alderen” relaterer
begrebet til undervisning for børn – altså noget som deres børn eventuelt har
prøvet. Generelt er de unge familier dog
blandt dem, der kender mindst til naturvejledere. Derefter kan man groft
sige at jo ældre man er, jo større er
kendskabet til naturvejledere.

• Vi vil jo faktisk gerne sikre bedre natur og miljøbeskyttelse i Danmark!
• Vi gør faktisk et stort stykke arbejde
for at understøtte de Faglige mål i
folkeskolen og Læringsmål i daginstitutionerne
• Flere steder har naturvejledere betydning for indtjeningsmuligheder
ved turismeudvikling i lokalområder
i udkants-Danmark
• Og vi trækker folk væk fra ensomheden foran Pc’erne og er dermed med
til at øge sundheden - den fysiske,
psykiske og sociale sundhed i samfundet.
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Nyt fra Naturvejlederforeningen

Alder, kendskab og udvikling

Men er der nogle vigtige fortællinger,
der forsvinder i det billede? Ja!

O

F

årsmødet J Men er det godt eller skidt?
Er det en kultur som vi vil holde fast i?
Er der en ændring på vej? Der er i hvert
fald en fare for at det signalerer at vi
ikke er med på beatet. Kunne vi få fat i
helt nye målgrupper ved at se ud og
gøre det hele lidt anderledes end normalt?
Omvendt kan det måske være en fordel at leve op til forventningerne. Ifølge
Christine Feldthaus er det positivt at
folk har et klart billede af hvordan vi ser
ud: ”Det er stærkt, for der er fandeme
ikke andre der ser sådan ud. I skal ikke
være smarte, I skal signalere at I er i
pagt med naturen. Skægget kan vi så
diskutere.”

arbejder med. Christine Feldthaus mente ikke at MEGAFON-undersøgelsen
gav et ikke et retvisende billede. Men
det man ikke ser i den kvantitative undersøgelse, det kan man se ud fra vores
og Christines VOXPOP’s.
Unge forbinder begrebet med miljøformidling, de 30 – 40 årige tænker undervisning, skole og børn i naturen,
mens 50 + forbinder os med mere generel information om naturen – f.eks.
hvordan man skal opføre sig derude.
Når man spørger dem der har ingen
eller begrænset kendskab til os, så henter de først og fremmest inspiration fra
ordet naturvejleder. Derfor kan de ikke
forbinde begrebet med flere af de temaer, som vi også arbejder med: ”Sundhed
– ja måske – med da ikke rygestopkurser! Det er der andre der er bedre til.”
Men på den anden side kan vi nok
ikke forvente at Danmarks befolkning
sætter sig ind i arbejdsområdet for de
ca. 350 fuldtidsansatte naturvejledere
der findes i landet. Det er jo faktisk meget forskelligt, hvad vi arbejder med.
Det grundlæggende fælles: ”at give gode
oplevelser og viden om naturen” er jo
faktisk det som en stor del af befolkningen ved om os.
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historier ud? P1 morgen har bidraget
væsentligt til kendskabet til naturvejledere. Men hvad er det for et billede af
naturvejledere vi får formidlet ad den
vej? Kan vi finde andre veje til at fortælle de andre historier om os?

Christine Feldthaus brugte termen
”Relevant særpræg”

Hvad er vores relevante særpræg? Er det
”gode oplevelser i naturen” eller skal der
et ekstra twist på dette image? Christine
sagde, at vi skal være mere præcise i vores kommunikation : Vi har naturen, vi
skal erobre bæredygtighed, sundhed og
de andre temaer, som vi arbejder med.
Folk er ikke overbevist om relevansen
af at komme ud i naturen. Ja det er rart
– men er det vigtigt? Vi har meget særpræg – ser i hvert fald anderledes ud 
Men er det et særpræg som vi vil brande
os med?

Vi har to ansigter – de peger indad begge to

I vore øjne var dette en af de vigtigste
pointer fra Christine Feldthaus’ foredrag. Både vores hjemmeside og vores
blad har os selv som målgruppe. Og det
gør vi fint nok – MEN vi har faktisk
ikke et fælles ansigt udadtil! Det bør vi
have! Det kan ikke passe at folk skal ind
på kommunernes hjemmeside for at finde en naturvejleder!
Her er en opsummering af de anbefalinger der blev formuleret på falderebet
for årsmødet 2013:
• Ansæt en person til at markedsføre
Naturvejledningen i Danmark. Herunder fundraisere til samme.

• Lav en Hvidbog om Naturvejledningen i Danmark
• Lav en hjemmeside om Naturvejledningen i Danmark for vores brugere
• Naturvejledningen i Danmark skal
indgå i samarbejde med store landsdækkende medier hvor naturvejledere fortæller de gode historier.
• Naturvejledningen i Danmark skal
være tydeligere til stede på andre
hjemmesider, f.eks. Visit Denmarks
m.fl.
• Uddan naturvejledere i Danmark til
at blive gode til PR
• Beslut om logoet skal være et væsentligt element i vores branding eller ej.
• Styrk samarbejdet på kryds og tværs
med andre fagområder og fagfolk
hvor oplevelser i naturen kan bidrage
positivt.
• Styrk de faglige netværk i videndeling og udvikling for at sikre at Naturvejledningen i Danmark kan følge
med udviklingen og hele tiden er
med der hvor det nye sker.

Vi skal videre…

Bestyrelsen og redaktionen arbejder lige
nu med at udvikle en kommunikationsstrategi, som vil blive fremlagt på næste
årsmøde. Derfor vil vi ikke i denne artikel ikke gå videre ind på det emne. Vi
samler drøftelser og konklusioner fra
Årskonferencen 2013 i en rapport til
Friluftsrådet og Bestyrelsen og ønsker
god vind videre med arbejdet for Naturvejledningen i Danmark.
o
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Hold 25 på naturvejlederuddannelsen
Husk at du som medlem af Naturvejlederforeningen
får rabat i Naturbutikken*
Ved fremvisning af dit medlemskort opnår du:
•
20% på al beklædning, fodtøj & tasker.
•
10% på fuglekasser & bøger.
•
10% på stativer.
•
Ved køb af 1-9 stk. kikkerter (KITE & WING) opnås 10 % rabat.
•
Ved køb af 10+ stk. kikkerter (KITE & WING) opnås 15 % rabat.
*Bemærk rabataftalen kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller allerede nedsatte produkter.

www.Naturbutikken.dk - Vesterbrogade 138, København
naturvejlederforeningen.indd 1
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Praktiske fif

Brug hinandens sengetøj,
håndklæder, rengøringsmidler,
køkkenruller, krydderier, osv.
og køb det ind der mangler, så
det er ligesom ens egen husholdning, og man er fri for at
tage alt for meget med.
Cykler, kajak, fiskegrej, legetøj
m.v. kan høre med i husbyttet.
Og så gør man naturligvis rent
i huset ved afrejse.

Byt bolig!
Hvorfor fyre hele opsparingen
af på en familieferie til Costa
del Far Away, når du kan få en
luksus lavpris og ikke særligt
CO2-belastende ferie ved at
bruge dit naturvejledernetværk?
Jesper Vagn Christensen, Naturstyrelsen Fyn og René Larsen, NaturBornholm har begge gode erfaringer med
boligbytte.

Af Jesper Vagn Christensen
og René Larsen Vilsholm.
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Jeg vågner ved, at en solsort synger få
meter fra mig. Dens melodiske fløjten
minder mig om barndommens sommerferier hos mine bedsteforældre. Jeg
føler mig glad og forventningsfuld, før
jeg overhovedet har slået øjnene op. Der
dufter anderledes … og der går et par
sekunder, før jeg kommer i tanke om, at
jeg ikke er hjemme på Fyn, men på solskinsøen Bornholm. Jeg åbner jeg øjnene, og kigger lige op i en klase grønne
vindruer. Så er jeg klar til at gå om bord
i en lang feriedag!
I sommeren 2013 byttede jeg (Jesper)
bolig med en af mine kolleger i Naturstyrelsen. Sammen med mine to sønner
og min nevø, havde jeg en dejlig uge på
Bornholm.
Det var en god oplevelse at bytte bolig. Det var meget inspirerende at se,
hvordan man også kan indrette sig, og
jeg havde en masse gode idéer med
hjem. Ud over de almindelige ferieaktiviteter hyggede vi os med at passe høns,
og med at vande en fantastisk køkkenhave, som forsynede os med masser af

frugt og grønt. Nu skylder jeg kollegaen
en uges ophold på Sydfyn, og jeg glæder
mig til at give hende og hendes familie
et lille kig ind i mit liv og den måde jeg
bor på. Forhåbentligt kan jeg også bidrage med lidt inspiration.

Fra havet til herregård

Først var Anja betænkelig ved at andre
skulle bo i vores hus en uge, men da det
nu var en naturvejleder, kunne det jo
ikke gå galt. Vi byttede hus en uge i juli,
og vi kunne ikke ønske os bedre ferie på
en herregård med den mega-have vi ikke
selv har, og nye spændende naturområder
i nærheden. De fik til gengæld 130 kvm
(sommer)hus på Bornholm 50m fra badebro og bison i nærheden, og det var de
vidst også godt tilfredse med. Fra at være
lidt berøringsangst, tænker vi husbytte
ind i vores ferieplanlægning fra nu af.
Man kan jo få vilde luksusoplevelser
uden særlige omkostninger.
René
Vi vil gerne opfordre til, at vi i Naturvejlederforeningen er opmærksomme på,
at det er muligt at holde en både billig,
inspirerende og bæredygtig ferie, hvis vi
bytter bolig med kollegerne. Nogle af os
har jo det privilegium, at vi bor nogle
steder, hvor der er spændende natur.
Desuden kender mange af os hinanden,
og så er det måske lidt nemmere at kaste
sig ud i et boligbytte.
De glade husbyttere er Jesper Vagn
Christensen og børn fra Fyn, der boede
hos Dorte Bugge på Bornholm. Helen
Holm med mand og børn fra Næstved
egnen, byttede med Anja og René Larsen Vilsholm plus børn fra Bornholm.
o
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Ny elevkikkert
let at håndtere – også for mindre børn

Praktisk, kompakt og robust 8 x 25 kikkert, som har et rigtigt godt synsfelt
på 122 meter ved 1000 meters afstand.
Tegner skarpt og har en nærafstand på
mærk pri
ca. 1½ meter.
Be
s
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Leveres med praktisk bæltetaske og
simpel bærerem.

!

5657.17 Kikkert 8 x 25 pr. stk. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr. 219,00
ekskl. ekskl. moms og forsendelse

®

A/S Søren Frederiksen, Ølgod
Viaduktvej 35 · 6870 Ølgod

Tlf. 7524 4966
Fax 7524 6282

info@frederiksen.eu
www.frederiksen.eu

Afd. Aarhus: Silkeborgvej 765 J
8220 Brabrand

NYHED FRA SCANDIDACT
Kig ind på vores nye hjemmeside og få inspiration
til din undervisning:

www.scandidact.dk
• Mulighed for produktsøgning
• Nemt at handle via online bestilling
• Tilmeld dig nyhedsbrev og deltag i
lodtrækning om ﬂotte præmier

Klik ind på siden og kom gerne
med forslag til forbedringer eller
ønsker om nye produkter.
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TLF.: 49 13 93 33 • FAX: 49 13 83 85
OLDENVEJ 45 • DK-3490 KVISTGÅRD
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Resolution fra konferencen
”Naturvejledning, Udeskole og Skolereform 2014”
Den 17. januar 2014 mødtes 330 lærere, naturvejledere, læreruddannelsesfolk, studerende,
pædagoger, forskere, formidlere mfl. til konferencen ”Naturvejledning, Udeskole og Skolereform
2014” på Strandgårdskolen i Ishøj.
Fra konferencens arrangører; Naturvejlederforeningen, UdeskoleNet, Friluftsrådet og
Skoven i Skolen sendes følgende resolution:
Skolereform 2014 lægger op til en mere varieret skoledag med praktiske og anvendelses-orienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verdens natur, kultur og samfund.
Det giver udeskole som pædagogisk metode mulighed for. Udeskole åbner skolen mod verden – og
giver lærere og elever mulighed for at bruge steder og mennesker i natur og kultur som kilder til en
praktisk og varieret undervisning, der kan supplere klasseværelsets teori.
Gennem de sidste 15 år er udeskole blevet udviklet i Danmark som teori, praksis og didaktik.
Mange lærere, pædagoger, naturvejledere, læreruddannelsesfolk, kommuner, forskere og formidlere har bidraget til denne udvikling. Det har været et stort og fælles arbejde, præget af debat og
deling – og vi er stadig kun på vej.
National og international forskning viser, at veltilrettelagt udeskole har en positiv effekt på
elevernes læring, deres motivation for læring, fysiske aktivitetsniveau, sundhed og på det sociale
miljø i klassen.
◆◆ Vi opfordrer derfor lærere og pædagoger til at bruge udeskole i udmøntningen af
skolereform 2014 – og inddrage de skoler og naturvejledere, som allerede har
erfaring med udeskole som sparringspartnere.
◆◆ Vi opfordrer naturvejledere til at dele ud af deres viden om udeundervisning i natur
og kultur – både via ture for lokale skoler – men også via kurser og sparring med
lærere og pædagoger, som selv vil gennemføre udeskole.
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◆◆ Vi opfordrer kommuner, skoleledere, lærer- og pædagoguddannelser til at være
opmærksomme på de muligheder som udeskole åbner – og på den uvurderlige
ressource som naturvejledere og naturskoler udgør.
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