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Outdoor i undervisningen på pædagoguddannelserne i VIA 
Undervisere på pædagoguddannelserne i VIA anvender i mindre omfang udeområder og 
praksiskontekster i deres undervisning. Det er i særlig grad linjefagene, der går ud. 

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

Holdet på 2. semester ræser gennem skoven på 
mountainbikes. De stopper op, og en af de 
studerende forklarer en særlig teknik til at forcere 
bakker, hvorefter de igen forsøger sig op ad 
bakken. De vender cyklen og kører ned igen, og 
der er et par spørgsmål til teknikken. Opad igen 
og turen fortsætter med bakker og flere input 
undervejs, som med det samme bliver prøvet af 
og integreret i den studerende læring om at cykle 
på mountainbike. Efterfølgende arbejdes der med 
at omsætte den nye viden til relevante aktiviteter 
i pædagogisk arbejde. (SKB på 
pædagoguddannelsen i Horsens) 

VIA’s program for outdoorperspektiver har lavet 
en undersøgelse af omfanget af 
outdoorpædagogik på pædagoguddannelserne i 
VIA. Her har det vist sig, at det særligt de 3 
linjefag Sundhed, krop og bevægelse (SKB), 
Udtryk, musik og drama (UMD) og Værksted, 
natur og teknik (VNT), som anvender udeområder 
i undervisningen, hvilket også var forventeligt 
idet de netop repræsenterer linjefagene.  

Om Undersøgelsen 

Undersøgelsen på Via’s pædagoguddannelser er 
foretaget for at finde ud af, omfanget og formen 
på undervisning uden for det traditionelle 
klasselokale.  

En række nøglepersoner på de forskellige campus 
er blevet bedt om at udfylde et spørgeskema på 
vegne af deres nærmeste kollegaer.  

Vi ”undersøger læreprocesser udenfor de 
traditionelle og etablerede undervisningslokaler 
på uddannelsesstederne……(hvor) underviseren 
vælger at bruge naturen, alternative rum eller 
omgivelser for at styrke undervisningen i sit fag”1 

 I alt 104 undervisere er medtaget i 
undersøgelsen. Der er en lille skævhed i 
repræsentationen idet, der er en overvægt af 
undervisere i linjefagene fra de midtjyske 
seminarier, mens næsten alle underviserne fra 
seminarierne i Århus og Gedved er 
repræsenteret. Det vurderes ikke, at dette har 
afgørende betydning for resultatet. 

På besøg i børnehaven 

Fagene Pædagogik, Individ, institution og 
samfund (IIS) og Dansk, kultur og kommunikation 
(DKK) angiver, at de slet ikke opholder sig ude, 
eller at de gør det 1 – 5 % af undervisningstiden.  
At bruge andre kontekster end klasselokalet 
fylder ikke meget i undervisningen, og det ses, at 
opholdet ude overvejende er kortvarigt.  Blandt 
de få undervisere, der angiver, at de går ud, ses 
det at tidsrummet er kortvarigt med typisk op til 
2 lektioner, og enkelte angiver 4 lektioner eller 
hele dage.  

  Det foretrukne mål for inddragelse af andre 
kontekster er med stor overvægt besøg i 
pædagogiske institutioner, derefter byområder,  

1 Fra spørgeskemaet præampel. 
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mens kulturbegivenheder, naturen og 
formidlingsinstitutioner anvendes i minde 
omfang. 

Linjefagene 

Sundhed, krop og bevægelse (SKB) Udtryk, musik 
og drama (UMD) og Værksted, natur og teknik 
(VNT) anvender mellem få procent til flere dage 
ude.  Særlig SKB og VNT er fag, der i meget høj 
grad anvender udeområder, og der angives for 
begge fag mere end 20 % af undervisningstiden 
foregår udenfor klasserummet med en særlig 
vægt på halve til hele dage.  

Faget UMD anvender op til 10 % af tiden i andre 
kontekster. Det foretrukne mål er institutioner, 
og kulturbegivenheder, herefter 
formidlingsinstitutioner.  

Ikke uventet anvender faget VNT flere dage ude 
end andre fag, hvilket kan tilskrives, at der i 
målene for faget indgår natur og friluftsliv.  

Når linjefagene går ud, besøger de 
forskelligartede områder, som pædagogiske 
institutioner, kulturbegivenheder, 
formidlingsinstitutioner, natur - og byområder.  
Netop naturområder synes kun at være 
foretrukne for linjefagene SKB og VNT, som 
anvender naturområder i højere grad end alle 
andre fag. 

Når pædagogik går ud.. 

Små grupper af studerende går ned af villavejen, 
imens de iagttager de forskellige små tegn på, 
hvem der bor her. Her er en speedbåd og en 
campingvogn – i garagen står børnecykler og 
løbehjul. På garagen hænger et skilt med et 
hundehoved og teksten ”Her vogter jeg”. De 
studerende noterer diskret deres iagttagelser ned 
og fortsætter over gaden til boligkvarteret, hvor 
blokkene rejser sig til 5. sal. På parkeringspladsen  

 

ser de ret mange biler og heraf flere med 
invalideskilte og dertil en hjemmehjælper bil fra 
kommunen. De møder en anden studerende, som 
bor i blokken og spørge hende ud om, hvem 
hendes naboer er, hvor mange børn bor der i 
hendes opgang. De skriver deres iagttagelser ned 
og vender tilbage til seminariet. Holdet 
beskæftiger sig med menneskers levevilkår, og de 
tager deres iagttagelser med sig til 
undervisningen, hvor deres data danner grundlag 
for holdets videre bearbejdning og refleksion med 
underviseren. (Eks.fra Horsens faget Pædagogik) 

Udeundervisning i pædagoguddannelsen. 

Pædagoguddannelsen uddanner pædagoger, der 
skal agerer i praktisk pædagogisk arbejde med 
forskellige målgrupper. Meget af den viden, som 
de studerende skal lære i uddannelsen er teorier 
og begreber, som er opstået ud af forskning og 
erfaringsgeneraliseringer fra praksis. En ikke 
uvæsentlig del af uddannelsen er praktik, nemlig 
1 år og 3 måneder. Her skal den studerende indgå 
i praksis og inddrage de refleksioner og teorier, 
de har arbejdet med på seminariet. Denne 
praksis er væsensforskellig fra det rum, hvori den 
er lært. Dette fordrer, at den studerende kan 
foretage overføring/transfer eller kobling mellem 
de forskellige kontekster.  Dette kan være 
vanskelig at udføre, men er afgørende for det 
fulde udbytte af en vekseluddannelse som 
pædagoguddannelsen. 

Programmet fokuserer netop på, hvordan andre 
relevante kontekster kan inddrages i 
undervisningen, således at den studerendes 
transfer/ kobling fremmes og motivation, læring 
og refleksion styrkes til gavn for professionen. 
Undersøgelsen kan ses på vor hjemmeside, hvor også en 
tilsvarende undersøgelse for læreruddannelsen. er at finde. 

www.viauc.dk/projekter/viaout/Sider/viaout.aspx
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