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Outdoor i pædagoguddannelsen 

I Outdoorklassen på pædagoguddannelsen i Gedved læres pædagogik med GPS og kompas. 

Af lektor Lis Reinholdt Kjeldsen, VIA´s program for outdoorperspektiver i professionsuddannelser. 

Mening og forståelse 

Mange studerende efterspørger en tættere for-

bindelse mellem teoretiske fag og det konkrete 

praktiske pædagogiske arbejde. De ønsker en 

bedre forståelse for, hvordan f.eks. faget pæda-

gogik integreres i det pædagogiske arbejde. Tra-

ditionelt foregår undervisningen i de teoretiske 

fag ofte inden døre, mens de æstetisk/kropslige 

og musiske fag ofte er ude eller i andre omgivel-

ser. En del studerende savner at forstå, hvordan 

de teoretiske fag bliver til ”fagligt værktøj” og 

integreret i det praktiske arbejde og udtrykker 

behov for hjælp til at lave koblingen til det kon-

krete pædagogiske arbejde. Denne proces kan 

være tidskrævende og overlades oftest til de stu-

derende til på egen hånd at koble teoretisk un-

dervisning med den pædagogiske praksis. Denne 

proces er for mange vanskelig, og forskning be-

kræfter at denne kobling, eller transferproblema-

tik er en kompliceret proces. (Tanggaard(2004), 

Aarkrog(2007). Begge peger på at mange stude-

rende kan have brug for at læringen sker i en 

mere kontekstnær praksis. 

 Etienne Wenger (2004) påpeger i sin sociale teori 

om læring, at viden genereret i et praksisfælles-

skab forbliver knyttet til den kontekst, hvor den 

er lært, og ikke uden videre overføres til andre 

fællesskaber, hvilket er forventningen i en vek-

seluddannelse som pædagoguddannelsen. 

Outdoorpædagoguddannelsen 

På pædagoguddannelsen i Gedved er der hvert 

år, siden 2009, optaget et hold med betegnelsen 

Outdoorklassen. Det særlige kendetegn er, at der 

er fokus på at kvalificere de studerende til at be-

drive pædagogisk arbejde i naturen og i de uden-

dørs miljøer, der kan være til rådighed. Uddan-

nelsen er den ordinære professions-bachelor til 

pædagog, som alle de øvrige studerende i Ged-

ved også går på. 

 

Undervisning i pædagogik, her om relationer. 

 Dog er der en særlig toning i fagene, samt en 

række ture fordelt ud over de første 4 semestre. 

Alle studerende har selv valgt at være en del af 

klassen, og derfor er der stor interesse for at del-

tage i de forskellige ture, som f.eks. kanotur, ski-

tur, overnatningstur i vinterhalvåret alle med 

fokus på at kvalificere sig til selvstændigt at vare-

tage ture for begyndere i pædagogisk sammen-

hæng. Derudover arrangerer holdene selv mange 

ture og aktiviteter, som mountainbike, 

træklatring og fisketure. Der er lidt flere mænd 

end kvinder i klasserne. Alle studerende har linje-

faget Sundhed, krop og bevægelse, og en del af 

aktivi 
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teterne tager sit udgangspunkt i linjefaget. Også  

de mere teoretiske fag bidrager til Outdoortonin-

gen. Faget Dansk, kultur og kommunikation ud-

fordrer ved at flytte undervisningen ud af de in-

dendørs lokaler, bryde med forventninger om og 

forforståelse af, hvordan undervisning kan finde 

sted.  

I Outdoorklassen i Gedved, tilrettelægges under-

visningen i særlig grad i 1. studieår, således at 

udemiljøet anvendes i undervisningen. På 1. se-

mester, hvor der er 8 ugers undervisning inden 1. 

praktik, er der fokus på læring og relationer og 

iagttagelse.  

Et eksempel fra undervisningen i pædagogik: 

Piagets læringsteori præsenteres, der er fokus på, 

hvordan man kan forstå læring. Klassen går 

udendørs og her er temaet: GPS og Geocaching, 

en aktivitet som de fleste kender til, men ikke har 

erfaring med. En gruppe studerende griber 

GPS’er og koordinater og går selv i gang, andre 

ønsker hjælp af en, der har prøvet før, og en 

gruppe ønsker undervisning af en lærer, trin for 

trin. De studerende bliver her opmærksomme på 

egne præferencer. Undervejs i processen med 

GPS’erne laves ”time out”, hvor der reflekteres 

over egen læreproces. Der opfordres til at anven-

de begreber fra den præsenterede læringsteori til 

at forklare med. Nogle bliver opmærksomme på, 

at de i læringsforløbet assimilerer til brug af mo-

biltelefoner og internet-sider, andre at deres 

læring kræver en akkomodativ proces, fordi de 

sjældent forholder sig til elektronisk grej. Forlø-

bet afsluttes med fælles refleksion, og teorien 

anvendes til at forstå egen og fælles læreproces.  

Lignende forløb kan også vendes rundt, således at 

oplevelsen og erfaringen efterfølgende gives teo-

retiske begreber og forståelsesramme, hvilket 

praktiseres i et forløb, hvor der arbejdes med 

”relationer”. De studerende skal i forvejen skabe  

 

 

relationer til hinanden og til undervisere, hvorfor  

det er naturligt at fokusere på, hvordan det sker i 

praksis, i stedet for at tale om relationer i under-

visningen.  Her opleves i praksis, hvordan relatio-

ner skabes og udvikles, hvad der fremmer, og 

hvad der hæmmer relationsopbygning.  

 Outdoor er andet end natur 

Outdoor i pædagoguddannelsen i Gedved hand-

ler om at læring skal forstås som en proces, der 

tager udgangspunkt i at krop og hoved er to sider 

af samme sag (Ponty,1994). Læring er ikke alene 

er en kognitiv proces, men også en kropslig. Der-

for må undervisningen knyttes tættere til den 

studerendes egne kropslige oplevelser, følelser 

og erfaringer således at læringen styrkes og inte-

greres hos den studerende.   

Som Outdoorpædagog vil de studerende i høj 

grad komme til at beskæftige sig med natur, fri-

luftsliv, idræt og meget mere, men forhåbentlig 

vil de også blive gode til at medvirke til at skabe 

rammer for nye måder at lære på, som tager 

udgangspunkt i omverdenen.  

Kilder: 

Jordet, Arne Nikolaisen: ”Klasserommet Utenfor”, 

Cappelen akademiske 2010 

Merleau-Ponty, M.: ”Kroppens fænomenologi”  

Det lille Forlag 1994 

Tanggaard, Lene: ”Læring & identitet”  Aalborg 
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Reitzels forlag 2004 
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Outdoorklassen på Pædagoguddannelsen i Ged-

ved (fra 1. august 2011 i Horsens) 

Optag til 1. februar 

Optagelseskrav som til ordinær udd. Udgifter til 

ture i løbet af uddannelsen er ca. kr. 6000 
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