
UDESKOLEAKTIVITETER I FAGENE 
DGI UDEskolekort er målrettet lærere, pædagoger og
formidlere, der arbejder med udeskole. 

Udeskolekortene er en serie på i alt 17 kort. De indeholder
forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på
læring i bevægelse.
 
I den første tekstboks på hvert kort står forslag til
klassetrin, lokation, fag og tidsforbrug for aktiviteten. Men
aktiviteterne kan let justeres, skaleres og tilpasses
målgruppe, fag og lokation.

Aktiviteterne kan stå alene som variation i undervisningen
med fokus på bevægelse, eller de kan indgå som
delaktiviteter i længere udeskoleforløb.
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en præsentation af indholdet i udeskolekortenes
tekstbokse 
en kort indføring i centrale didaktiske begreber i
relation til udeskole
en indholdsfortegnelse over aktiviteterne på de 16
udeskolekort

LÆSEVEJLEDNING TIL DGI UDESKOLEKORT 
Dette udeskolekort 01 er en læsevejledning til de 16
udeskolekort med aktivitetsforslag. 

Kortet indeholder: 
1.

2.

3.

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


INDHOLD I TEKSTBOKSE 
AKTIVITETENS NAVN: Nøgleord for aktiviteten, klassetrin,
fag, lokation, tid og materialer/udstyr, du skal bruge til at
gennemføre aktiviteten.

AKTIVITET: En kort beskrivelse af kortets aktivitet. I hvilke fag
aktiviteten kan indgå og ideer til at variere aktiviteten eller
tilpasse den til andre fag. 

FORBEREDELSE: En kort gennemgang af hvad du skal
forberede for at gennemføre aktiviteten med en klasse. 

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: En oversigt over hvilke
faglige mål fra Fælles mål, der kan arbejdes med i aktiviteten.

SÅDAN GØR DU: En mere uddybende beskrivelse af kortets
aktivitet. 

INDE - UDE - INDE: Ideer til hvilket indhold, der kan arbejdes
med før og efter aktiviteten udendørs.

INDHOLDSFORTEGNELSE UDESKOLEKORT
Kort 02: Fagligt stafetløb, alle fag

Kort 03: Fag-stratego, alle fag

Kort 04: Fag-salat, alle fag 

Kort 05: Terning-opgaver, alle fag 

Kort 06: Fag-billedlotteri, alle fag 

Kort 07: Diktat-løb, dansk og sprogfag  

Kort 08: Bogstav-jagt, dansk og sprogfag 

Kort 09: Find en dør, dansk, historie, billedkunst, matematik

Kort 10: Tal-leg, matematik 

Kort 11: Geometri-jagt, matematik

Kort 12: Fotosyntese-løb, natur/teknologi

Kort 13: Nature Challenge, natur/teknologi og idræt

Kort 14: Gæt et dyr, natur/teknologi

Kort 15: Danmarkskortet, natur/teknologi og geografi

Kort 16: Find det i naturen, natur/teknologi

Kort 17: Fødekæde-leg, natur/teknologi

DIDAKTISKE BEGREBER I UDESKOLE 
INDE - UDE - INDE minder os om at udeskoleundervisning ikke er

løsrevet fra undervisningen i klasselokalet, men spiller sammen med

fagundervisningen indendørs. 

INDE arbejder vi med elevernes forforståelse. Det kan fx være

indføring i centrale faglige begreber, som eleverne efterfølgende skal

anvende i udeskoleundervisningen. 

UDE anvender eleverne deres faglige viden og færdigheder til at

arbejde med konkrete og virkelighedsnære opgaver i uderummet.

INDE arbejder eleverne videre med undervisningens tema og indhold,

fx indsamlede data, indtryk, oplevelser og erfaringer fra

udeskoleundervisningen.  

STEDETS BETYDNING hentyder til at det sted, vi vælger for

udeskoleundervisningen, får en central betydning for elevernes

læringsudbytte, for rammerne og mulighederne for at lave

udeskoleundervisning. Vi vælger et bestemt sted, fordi det tilbyder

nogle helt særlige muligheder og autentiske læringspotentialer ift. det

aktuelle undervisningstema.

DE FIRE ARENAER kan hjælpe os med at få et overblik over

potentielle læringsarenaer i skolens lokalområde. 

Den GRØNNE: Skov, park, græsplæne, mark, en bålplads

Den BLÅ: Hav, strand, sø, å, vandhul, havn, mose

Den GRÅ: Foreninger, erhverv, byrummet, uddannelser 

Den BRUNE: Museer, kulturinstitutioner, kirker, biblioteker

LÆRINGSSYN OG UDESKOLE. Udeskole giver gode muligheder for

læring gennem at ’røre og gøre’. Eleverne gør sig kropslige og

sanselige erfaringer, hvilket gør det muligt at knytte kropslige og

emotionelle forbindelser til læreprocessen.  
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