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Udeområder i 
naturfagsundervisningen

Tekst af Preben Olund Kirkegaard
Fotos af Ulla Hjøllund Linderoth

Gennem flere år er det diskuteret om børn og unges kontakt med naturen er aftagende. 
Samtidig er der flere studier, der peger på, at oplevelser og erfaringer i naturen er et 
væsentligt element for at udvikle miljøvenlige holdninger og handlinger hos børn og unge. 
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Der er i mange lande tradition for at 

tage eleverne med ud i naturen og an-

vende udeområder i undervisningen. I 

den engelsksprogede litteratur anvendes 

der forskellige betegnelser for dette, fx 

outdoor education, outdoor learning, 

school based outdoor learning og forest 

schools. I Danmark anvendes primært 

begrebet udeskole. 

Udeskole 
Udeskole kan stort set forstås som en 

samlebetegnelse for læringsprocesser, 

der foregår uden for klassen. Der er 

særligt to forudsætninger for at anvende 

begrebet udeskole: 

1) Skolens omgivelser anvendes som 

læringsarena. 

2) Skolens omgivelser anvendes som kil-

de til viden. Hertil kommer flere andre 

kendetegn som samarbejde med aktører 

i lokalsamfundet, og at dette anvendes til 

problemløsende, udforskende og prakti-

ske undervisningsaktiviteter. 

På denne måde fremkommer en mo-

del for udeskole med udgangspunkt i 

John Deweys idéer om erfaringsbaseret 

læring og koblingen mellem skole og 

samfund for at øge elevernes motivati-

on og læringsudbytte. Hos Dewey er det 

ikke tilstrækkeligt med aktivitet. Der skal 

være en meningsfuld problemstilling, og 

der skal være mulighed for refleksion 

over erfaringerne. Feltarbejdet er ofte en 

anvendt betegnelse for anvendelse af læ-

ringsaktiviteter i udeområder. Også eks-

kursioner tages i anvendelse i forbindelse 

med udeområder. 

Ekskursioner og  
stedsbaseret undervisning
Ekskursioner kan beskrives som mål-

rettede, kortere ture, hvor læreren ofte 

formidler og tydeligt styrer formidlingen. 

I udeskole anvendes også stedspædago-

gik, der er en uddannelsestradition, som 

lægger vægt på anvendelse af lokale un-

dervisningslokaler, hvor der skabes en 

forbindelse mellem skole og samfund. 

Selve begrebet sted kan forstås på flere 

måder. Det rummer forskellige aspekter 

såsom lokalitet, omgivelser og kultur. 

Disse tre dimensioner er en helhedsfor-

ståelse af stedsbegrebet. I stedsbaseret 

undervisning og læring ses anvendelse af 

nærmiljøet som et mål og middel for ele-

vernes dannelse, idet skolens omgivelser 

er konteksten for læring. Men det er også 

et mål i sig selv at styrke forbindelsen 

mellem eleven og deres lokale miljø og 

anvende dette i deres tilegnelse af et fag-

ligt indhold. I den stedbaserede læring-

stradition trækkes det lokale perspektiv 

ind i uddannelsen. Idéen er, at skolen 

ikke skal ses som en isoleret enhed fra 

det øvrige samfund. 

Virkelighedslaboratorier
Det er vigtigt for skolen at tage det lokale 

samfund i anvendelse som et fysisk og 

socialt læringsmiljø, hvor eleverne kom-

mer til at deltage aktivt. Dette er særligt 

aktuelt med den grønne omstilling, bæ-

redygtige udvikling og ressourcebevidst-

hed, hvor eleverne kan få mulighed for at 

engagere sig i relevante lokale udfordrin-

ger. Anvendelsen af udeområder kan ses 

som virkelighedslaboratorier i den for-

stand, at anvendelse af udeområder for-

ankrer læring og undervisningen i et sted 

og gennem et nærmiljø. Det er påvist, 

hvordan undervisning uden for klassen 

kan have positive effekter på elevernes 

kognitive læringsudbytte, elevernes so-

ciale relationer, motivation, motoriske 

udvikling og fysiske trivsel. Elevernes 

læringsudbytte øges dog kun, hvis deres 

erfaringer med anvendelse af udeområ-

det sættes ind i en sammenhæng, der 

er præget af dialog. Det er særlig den 

følelsesmæssige dimension ved at deltage 

i aktiviteterne knyttet til udeområdet, der 

øger motivationen og glæden hos ele-

verne. Den elevcentrerede undervisning 

som anvendelse af udeområderne, gi-ver 

eleverne førstehåndserfaringer og et øget 

ejerskab til aktiviteterne. Flere store me-

taanalyser, gennemført de sidste 10-15 

år, peger desuden på en generelt forøget 

livskvalitet ved anvendelse af udeområ-

derne i undervisningen. 

Udeområder i skolens læseplaner
I metaanalysen” The Existing Evidence 

Base about the Effectiveness of Outdoor 

Learning” bliver der givet en oversigt over 

et større antal systematiske reviews. Flere 

af disse er knyttet til feltarbejdet inden 

for naturfag, og flere studier peger på et 

stort potentiale for at koble anvendelse 

af udeområder til de fleste af skolens læ-

seplaner for fagene biologi og geografi. 

I læseplanen for fx biologi opfordres der 

til brug af feltarbejdet som en lærings-

arena for at gøre undervisningen mere 

konkret og virkelighedsnær og gennem 

dette øge elevernes motivation for at 

lære. I den generelle del af læseplanen 

for biologi står der: ”Elevernes læring 

skal baseres på varierede arbejdsformer, 

som i vidt omfang bygger på deres egne 

iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved 

laboratorie- og feltarbejde. Elevernes in-

teresse og nysgerrighed over for natur, 

biologi, naturvidenskab og teknologi skal 

 
 “Anvendelsen af udeområder kan ses som 

virkelighedslaboratorier i den forstand, at anvendelse af 
udeområder forankrer læring og undervisningen i et sted 
og gennem et nærmiljø.”
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udvikles, så de får lyst til at lære mere.” 

Laboratorier og feltarbejde kan styrke ele

vernes ejerskab og engagement samt deres 

kapacitet og vilje til selv at kunne bidrage 

til fx bæredygtighedsproblematikken. Det 

konkrete og nære miljø kan være med til 

at mindske elevernes oplevelser af distan

ce til problemerne og hermed modvirke 

ligegyldighed og handlingslammelse. 

Autentiske førstehåndsoplevelser
Elevernes autentiske førstehåndsoplevel

ser kan ikke erstattes af undervisningen 

i klassen. Ved at bruge udeområder som 

læringsarenaer får eleverne muligheder 

for at engagere sig i lokale og relevante 

udfordringer. Oplevelserne og den kon

tekstbaserede viden eleverne tilegner sig, 

kan anvendes som grundlag for prakti

sering og udvikling af komplekse kom

petencer, som fx kritisk tænkning. Den 

kundskab, der erfares gennem anven

delsen af udeområderne, kan tilsynela

dende forklare, hvorfor læringen huskes 

i langtidshukommelsen. Feltarbejdet kan 

bruges i forhold til indsamling af data. 

Feltarbejdet er en særlig form for praktisk 

arbejde. Feltarbejde er praktiske lærings

aktiviteter, der foregår ude i felten, hvor 

eleverne skal lære af deres egne obser

vationer. I forlængelse heraf kan studier 

af organismer observeres i det naturlige 

miljø, de lever i. Man kan godt observere 

organismer ved at bringe disse ind i et la

boratorium; men så kan man ikke få ob

serveret organismerne i deres eget miljø. 

Forskellige typer feltarbejde
I skolens biologiundervisning er der for

skellige typer af feltarbejde. Den ene form 

er feltekskursion, hvor læreren tager ele

verne med på en guidet tur i udeområder

ne. Den anden måde er klassen, der laver 

feltbiologiske undersøgelser med grupper, 

der er spredt rundt om i terrænet, hvor 

der laves udforskende feltarbejde. En tredje 

form for feltarbejde er det hypotesetestende 

feltarbejde og opdagelsesfeltarbejdet. Det 

hypotesetestende feltarbejde lægger vægt 

på udformningen og testning af hypoteser.  

Opdagelsesfeltarbejdet fokuserer på sam

menhængen mellem natur, kultur og sam

fund. Man kan således forestille sig feltar

bejdet i to dimensioner. Feltarbejdet som 

lærerstyret og feltarbejdet som et selvstæn

digt og elevstyret arbejde. Hvis jeg skal 

fremdrage en konklusion, må det være, 

at anvendelse af skolens udeområde be

tyder, at eleverne kommer til at opleve en 

forøget læring og motivation, fx gennem 

brug af feltarbejde. Feltarbejdet i naturfag 

er en unik mulighed for at give eleverne 

en fagspecifik kompetence, som de ikke 

opnår gennem mere traditionelle under

visningsmetoder. Samtidig har anvendel

sen af udeområdet en ekstra dimension: 

Naturoplevelser, glæde og et godt socialt 

fællesskab.

Preben Olund Kirkegaard er docent og 

ph.d. på Professionshøjskolen UCN

 
 “I skolens biologiundervisning 

er der forskellige typer af feltarbejde.”

 
 “I læseplanen for biologi

opfordres der til brug af feltarbejde som 
en læringsarena for at gøre undervisningen 
mere konkret og virkelighedsnær og gennem 
dette øge elevernes motivation for at lære.”
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