Inspiration og ideer til
udendørs undervisning
på golfbaner.

GOLFBANEN SOM

UDENDØRS
KLASSEVÆRELSE

Der fiskes i golfbanens vandhuller. Foto: Maria Strandberg

FORORD
Når golfbanen bliver et klasseværelse, og bidrager til bedre skolegang og sjovere skolearbejde, udgør golf den måske største
samfundsmæssige fordel. Forskning viser, at elevernes viden bliver mere varig, og at de præsterer bedre, når udemiljøet er en
del af undervisningen. Udendørs kan alle temaer og emner realiseres ud fra kravene i læseplanen.
Udbuddet af grønne områder og natur tæt på byområder, der er velegnet til udendørs uddannelse, mindskes konstant som
en konsekvens af udnyttelse og fortætning af vores byområder. Manglen på tilstrækkeligt store egnede ”grønne” overflader
nævnes ofte i diskussionen om udendørs pædagogik. I denne sammenhæng kan golffaciliteter tilbyde ”grønne” varierede
områder til udendørs undervisning med gode eksempler på naturlige og kulturelle miljøer med en mangfoldighed gennem
alle årstider. Ved at skabe øget tilgængelighed og deltagelse for skoler i lokalsamfundet kan golffaciliteter tilbyde flere børn
og unge adgang til en værdifuld lokal natur og dermed styrke golfens rolle i samfundet.
I denne artikel fortæller vi kort om projektet ”Golfbane som et udendørs klasseværelse”, hvor vi har studeret hvordan
golfbanen kan bruges som et klasseværelse til undervisning i alle skolefag. Jeg håber, at de tips, som vi giver om praktiske
øvelser, vil inspirere både lærere i skoler og juniorledere i golf. Nedenfor deler jeg også vores video, der dokumenterer elever
fra Smedsby skole i Motala, som bliver bekendt med deres nye klasseværelse på Motala golfklub.
https://www.sterf. org/sv/projects/project-list/go-outdoors-and-use-the-golf-area-in-a-pedagogical-way
Maria Strandberg
Direktør STERF
Relaterede verdensmål for bæredygtig udvikling.

Samling under pæretræet på Motala Golf Klub. Foto: Anna Cervin

INLEDNING
Gennem et projekt finansieret af STERF havde Motala
Golf Club og Smedsby skole i Motala Kommune, i løbet
af det skoleåret 2017 – 2018, mulighed for at øve sig med
udendørs pædagogik. Smedsby skole er en F-6 skole (førskoleklasse - år 6) med en natur-, udendørs- og friluftsprofil.
Motala Golf Club har sat sine naturområder til rådighed for
skolen, hvilket har gjort det muligt for elever og lærere at
opleve områder med forskellige interessante biotoper inden
for rammen af golfbanen.

muligheder, som forskningen viser med hensyn til variation
og interaktion mellem forskellige læringsmiljøer, hvilket har
stor betydning for blandt andet sundhed, læring og livskvalitet.
Undervisningsstrukturen i skoleudviklingsprojektet er
fremlagt i denne håndbog er blandt andet er taget fra bogen
”Friluftslivets pædagogik.” (se side 19)

Motala Golf Club ligger cirka fem kilometer syd for Motala.
De tilbyder en bane med i alt tre sløjfer med 27 huller i et
varieret terræn. Golfklubben har hjulpet med en bærbar pejs,
hvor de lavede mad, og som også fungerede som et samlingssted og læringsmiljø, hvor studerende og lærere har vendt
tilbage til og opleve glæden ved genforening. Dette har skabt
en tryghed og en følelse af anerkendelse. Børnene lærer, hvor
samlingsstedet er, hvor de skal placere deres rygsæk, hvor
de skal hente litteratur og forstørrelsesglas. Golfklubbens
personale har været tilgængelige for at lære de studerende det
grundlæggende ved at spille golf, og hvilke regler der gælder,
når de opholder sig i et golfområde.
Arbejdet med udendørs pædagogik som værktøj er et supplement til den traditionel undervisning, hvilket tilbyder andre
muligheder end undervisning i klasseværelset. Derfor er det
vigtigt, at både lærere og elever får viden og erfaring gennem
udendørsundervisning. Med dette kan man udnytte alle de

Smedbys elever spiller golf. Foto Anna Cervin
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SMEDSBY SKOLE
Målet med projektet
•
•
•
•

At styrke lærernes viden om undervisning i alle fag i udendørs pædagogik året rundt.
At demonstrere, at golfbanens ubrugte grønne områder er fremragende til læring, sundhed og fysisk aktivitet.
At tage eleverne med til Motala GK ved 6 lejligheder for undervisning.
At skabe gode læringsmuligheder for deres studerende.

Layout, implementering og oplevelser
Tidsplan

Før projektets start mødtes skolens rektor, en
underviser og en professionel i udendørs pædagogik
Anders Szczepanski (senere projektleder ved LiU) og
MSc i udendørs pædagogik, og friluftsliv Britta Brügge
ved Linköping University (LiU) for at udarbejde projektets retningslinjer.
En interventionsuddannelse i udendørs pædagogik var planlagt med 15 af skolens lærere, der blev
udvalgt af skolens rektor, aktive i fritidscentre, grundskole og mellemskole.
Undervisningsdage i efteråret og forårssemestret.
I løbet af efteråret mødtes skolens undervisere med
Anders og Britta i august, september og november.
Efter årsskiftet 17/18 blev der udarbejdet nye retningslinjer til planlægning af undervisning i foråret. Her blev
der også afholdt et antal undervisningsdage i marts,
april og juni. Efter hver undervisningsdag planlagde lærerne på skolen forskellige undervisningssessioner med
deres elever på golfklubben og i dens læringsmiljø.
Derefter blev projektet evalueret både kollektivt
og i hver klasse med de deltagende elever.
En underviser fik til opgave at være kontaktperson for
Anders Szczepanski og Motala Golf Club.
Eleverne blev transporteret i busser fra skolen til
Motala GK. Klasse F-3 og år 4-6 gik til golfklubben ad
flere omgange gennem deres undervisningsdag, som
var placeret i dette område gennem skoledagen. Dette
skyldtes, at der ikke skulle være for mange elever
samme sted, som startende fra en basislejr i et skovområde mellem golfbanerne. Bussen hentede eleverne
på skolen kl 9 og på golfbanen igen kl. 13. Rejsetiden
var ca. 10 min.
Klasserne besøgte golfbanen i september, oktober og
november i løbet af efteråret og i april, maj og juni i
forår/sommer perioden. Hver undervisningsdag havde
et tema baseret på, hvad der blev lært af Anders og
Britta under den pædagogiske intervention i udendørs
pædagogik knyttet til Lgr 11 (obligatorisk skoleplan) og
baseret på målene i almindelig undervisning.
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•

September
De studerende blev bekendt med golfbanen:
Lærte deres nye læringsmiljø at kende gennem
samarbejdsøvelser og teambuilding med spillet
”Sted til læring gennem leg.”

•

Oktober
Tema matematik (geometri, former, talopfattelse)
ved hjælp af stationer med forskellige undervisningsmetoder (som er beskrevet i den udviklede
pædagogiske rygsæk) i blandede grupper.

•

November
Tema teknologi, natur og sprog. Opsæt og lav
mad i et trekantet køkken. Skær grøntsager og
kog suppe og ”bag brød på maven” (kemi) Fælles
aktivitet i firemandsgrupper. Fysisk aktivitet og
bevægelse.

•

April
Arbejde med træer og knopper, støbning i ler og
gips.Videnskab, biologi/økologi

•

Maj
Tema forår - artskunstskab, økologi, miljø og spil.
Eleverne anvendte spiselige primulaer til at kunne
lave deres egen dip fra planteriget til nachochips.

•

Juni
Arbejde ved dammen. Undersøgelse af vanddyr,
viden om arter, fødekæder og nærring. Arbejde
med at opbygge store modeller af vanddyr med
naturlige materialer (design, billede, æstetiske
emner). Undervisningsplan med bæredygtighed
og en filmoptagelse for år 4. (se projektresultater). Temaerne var vand og læring for bæredygtig
udvikling i praksis.

Oplevelser
Elever
•
•

•

•

•
Basislejren i rydningen. Foto: Anna Cervin

•

Der tilbydes kreative, varierede og sociale opgaver.
Dette er med til at skabe et godt socialt samfund gennem teambuilding, hvor sociale mål blev opnået.
Oplevede projektet positivt. Eleverne havde meget
glæde af lektionerne, som foregik på en anden måde
end den normale undervisning i klasseværelset. Det
udendørs miljø blev opfattet som mere værdigivende.
Ingen ”barrierer” blev opfattet som forhindringer og
der var mulighed for at stille mere ”åbne” spørgsmål
end dem, der normalt stilles i en mere struktureret
lukket klassesituation.
Eleverne oplevede, at de havde udviklet evner til at
arbejde sammen og øge deres kreative evner. Dermed
erhvervede eleverne en dybere viden i den udendørs
undervisning på golfbanen.
Et øget engagement og forståelse for bæredygtighed. Eleverne var overrasket over miljøet og de dyr,
der bor her. De ønskede også en ”golfbane” i deres
skolegård.
Minder for livet – gode oplevelser og mere lærerig
undervisning på golfbanen sammenlignet med hvad
det indendørs klassemiljø normalt kan tilbyde.
Vellykket projekt!

Pædagoger
•

•

•

•

•
•

Griseleg - med trynen i mosen. Foto: Anna Cervin

5

Lærerne mente, at de havde tilegnet sig tilstrækkelig viden om udendørs didaktik: Hvad (indholdet af
viden), hvor (placer relationer på golfbanen) hvordan
(undervisningsmetoder), hvornår (i løbet af dagen,
ugen, måneden, skoleåret - relateret til planlægning
og undervisningsstruktur) og hvorfor (videnskabelige argumenter relateret til at udvide læringsmiljøet
uden for klasseværelset). De fik kundskaber og viden
omkring det at skabe en sikker og tryg undervisning i
det udendørs klasseværelse gennem pædagogik med
golfbanens mange læringsmiljøer.
Lærerne kunne se, hvordan eleverne udviklede deres
evner til at arbejde sammen, deres kreativitet, empati
for hinanden og for dyr og natur - (biodiversitet) som
en del af skolens bæredygtighedsmål.
Både lærere og elever var positive og følte glæde
ved den aktive sammenlæring samtidigt med at lære
hinanden bedre at kende og komme tættere på hinanden.
Lærerne oplevede, at eleverne fik en dybere viden om
Lgr 11’s (læseplan) og de arbejdsområder, der blev
berørt på golfbanen. De kunne fortælle mere detaljeret om hvad de har været igennem i forhold til en
klassesituation.
Eleverne viste bevægelsesglæde.
Lærerne var enige om, at dette var et givende projekt
og ville gerne være involveret i at udbrede dette til
andre skoler i landet og dermed forbinde golffaciliteter i en øget pædagogisk arealanvendelse. I læringen
om bæredygtig udvikling i praksis og gevinsten ved
dette pilotprojekt resulterede en succesfuld oplevelse
for både lærere og elever.
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TIPS - Når du anvender golfbanen som udendørs klasseværelse

Kaffe og fællesskab. Foto: Anna Cervin
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•

Lær de forskellige områder af golfbanen at kende, og
hvilke muligheder der er for uddannelse og udvikling i
overensstemmelse med læseplanen.

•

Opret gode relationer med personalet på golfklubben og vær opmærksom på de regler, der gælder på
golfbanen, og vigtigheden af at følge disse. Informer
golfspillere, du møder, om hvem du er, og hvorfor du
er i området.

•

Hav de samme rutiner hver gang, så elever og lærere
oplever sikkerhed og glæde ved genkendelsen.

•

Respekter allemandsretten på området.

•

Dokumenter aktiviteterne og bearbejd oplevelser fra
det udendørs ophold, når du vender tilbage i klasseværelset på skolen.

NOGLE PRAKTISKE ØVELSER

Jeg gik ud en efterårsdag ved siden af,
hvor dejligt det var - og hvad jeg fandt!
Jeg fandt et visent blad
med en lys rød farve - hvad jeg var glad for!
Jeg fandt et blad med huller,
en sjov runde - ligesom en skål
En fjer fløj forbi min sko,
jeg tog den op - så blød og god ’!
En gammel gren lå
ved en sten hvid som elfenben
At gå sådan og se sig omkring
og finde vidunderlige ting
En sti i skoven en efterårsdag,
den er så dejlig. Det tror jeg.
F. Nile

Hvad er der ude i landskabet?
At bringe detaljer til liv

Golfbanen har en meget interessant topografi, hvor de
intensivt vedligeholder spilleflader der står i kontrast til den
omgivende natur. Der er en biologisk mangfoldighed i de
vilde områder, der gør golfbanen dramatisk. Disse områder
indbyder til bevægelse, fantasi og viden, der ikke kan sammenlignes med det flade udseende, som et klasseværelse eller
skolegård normalt tilbyder.

Når man arbejder med børn, er det ikke kun det talte ord,
der er den bedste metode. Klassen vælger deres yndlingsmaskot eller andre genstande, som de kan lide at tale med.
På denne måde kan fortællingen gøre den rådne stub
interessant og med dialog og empati formidles viden.
Refleksion: At finde viden selv og bruge både fantasi og
IT kan stimulere dybere studier og større nysgerrighed.
Undervisningsstrukturen kan knyttes til forskellige fagområder, såsom sprog, matematik, teknologi og æstetiske fag.
Samarbejde, kunsten at lytte og formulering af færdigheder,
bidrager til øget kommunikation mellem mennesker.

Når vi går i landskabet, er der meget, som du normalt ikke
bemærker. Det kan være en gammel stenmur, en portstolpe,
dyrkningsvarde, et æbletræ eller en sten.
Deltagerne skulle opdeles i grupper på 3 - 5 personer. Hver
gruppe skulle efterfølgende vælge deres objekt. Det er nu
vigtigt at lære, hvad du har valgt, og lave en historie om det
(sandt eller sammensat). Gruppen udvikler deres egen viden
ved at lede efter fakta og bruger deres fantasi. Historien
kan omdannes til et drama, hvor alle interagerer. En anden
mulighed kan være at producere en film eller på anden måde
bruge digital teknologi.
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Gruppedeling

At variere gruppetilhørighed
Ofte vil deltagerne tilhøre en særlig gruppe, og det kan
være svært at opdele dem. Ved at bruge forskellige metoder
til gruppedeling bliver den ikke så betydningsfuld, fordi
”tilfældighed” bestemmer, hvem du skal være sammen
med. Valg af forskellige metoder hjælper også deltagerne
med ikke at føle sig udpeget.

Tik-tak

At involvere teknologi med gruppedeling
Før du laver divisionen, taler du om urets udvikling, alt fra
solur til dagens måde at vise klokkeslættet på. Hvis det er
muligt, kan du medbringe et gammeldags vækkeur, så de
studerende kan høre den tikkende lyd og se nærmere på
uret.
Gruppedeling: Deltagerne starter i en cirkel. Den første
siger tik og tager et skridt tilbage, den næste siger tak og
tager et skridt ind i ringen. Når alle har taget et skridt ind
eller ud, har du to ringe eller hold, der kan bruges, når du
derefter laver en aktivitet med to hold.

På opgave i naturen. Foto: Anna Cervin.

Refleksion: Dette er en måde at bringe emnet ”teknologi” ind i undervisningen. I dialog med deltagerne kan
du tænke over, hvor du kan se ure, og hvordan de fungerer
(i kirken, ved stationsbygningen, på skolen). Nogen har
måske set ”Big Ben” i London eller et gammelt ur med en
vægt hos en ældre slægtning.

”Hvad har jeg i min hånd?”
At beskrive noget, du ikke har set

Alle deltagere samles i en cirkel med hænderne bag ryggen og lukker øjnene. Lederen uddeler derefter et objekt
fra naturen. (Afhængigt af hvor mange grupper der skal
dannes. For eksempel: fem grupper med fire deltagere i
hver gruppe, vil der være fem forskellige objekter med fire
eksemplarer af hver). Deltagerne skal nu beskrive, hvad de
har i hånden uden at tale om, hvad det kan være. Når alle
har fortalt om genstanden, viser de det frem på et givet
signal. De deltagere, der har lignende objekter, danner nu
grupper.

Ligesom kogler

At lade naturen være afgørende, når man deler sig i grupper
Undersøg forskellige kogler. For eksempel, hvad er forskellen mellem en grankogle og en fyrkogle? Alle henter deres
egen kogle. Det er nu formålet at sammenligne koglerne
og finde en kogle, der ligner den, du har. To elever med ens
kogler danner et par. Hvis du vil have en gruppe med fire
deltagere, leder du efter et par med lignende kogler.

En variation er, at en af deltagerne beskriver og viser,
hvad der er i hånden, og dem, der tror, de har det samme,
viser deres objekt frem. Det kan så ske, at deltagerne har
forskellige ting, hvilket betyder, at du skal vise dit objekt i
den næste beskrivelse.

Refleksion: Ved at bruge kogler (eller andre naturlige
genstande) fokuseres opmærksomheden på koglerne i stedet for på den pågældende person. Hvis du ikke finder en
lignende kogle, kan du finde lignende detaljer (begge har
stilke, samme farve, spises af et dyr). Det vigtigste er, at du
finder noget, du kan blive enige om, som får koglerne til at
høre sammen.

Refleksion: Dette er en øvelse i at beskrive, hvad du ikke
kan se, så andre forstår, om genstanden i hånden føles
hård, blød, skarp, kold, varm osv. En god måde at øve på
både dansk og andre sprog.
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Forflytninger

Cirkuler i undervisningsrummet

For at gøre turen behagelig

At føle sig tryg i et nyt miljø

En nøgle til god udendørs pædagogik er, gentagelserne af
undervisningsmetoder i det udendørs ophold. Det vil
bidrage til at deltagerne føler sig trygge i gruppen og også i
et nyt miljø. Udendørs er der ingen synlige vægge, så det er
vigtigt at finde ”undervisningsrummet”, og en måde er at
bruge cirklen. Du kan opleve, hvordan det føles at stå skulder ved skulder så tæt, at du næsten rører hinanden. (I bogen
”Friluftslivets pædagogik” kaldes ringen en ”gnidningscirkel”.) Det er altid mere spændende at have et specielt navn
til cirklen.

Keglevandring

Parvis bevægelse. Sæt en kegle mellem hinandens skuldre
eller hinandens hoved og gå en angivet afstand. Hvis
der skal dannes grupper med fire deltagere i hver, skal
tomandsgrupperne på udkig efter et par med lignende
kegler. Det er ikke helt let at gå en given afstand med
gruppen, når man har en kegle imellem sig uden at bruge
hænderne, men det lægger ofte op til latter, så vejen virker
kortere. Her er det vigtigt at samarbejde, så man ikke
taber keglerne under overførslen. Hvis man taber keglen,
skal den tages den op og man fortsætte fra samme sted.

Cirkelformen giver mange fordele. Hvor tæt du skal stå
afhænger af aktiviteten. Hvis du står tæt på hinanden, er
det let at sænke din stemme, måske endda hviske. I cirklen
står ingen foran eller bag nogen. Som leder er du medlem af
gruppen. Du kan have øjenkontakt med alle og dermed se
alles reaktioner og have mulighed for at forklare, hvis der er
noget der skal uddybes eller hvis nogen føler sig usikre.
I cirklen er det også lettere at føre en samtale, da nærhed
giver dig mulighed for at tale ”med en normal stemme”. Ved
altid at bruge cirklen til alle sammenkomster er det let at få
et overblik og se om alle er samlet. Du ved også, at der vil
der ske noget nyt når du står i cirklen.

Refleksion: Opgaven med at gå en bestemt afstand med
keglerne kræver samarbejde og ikke mindst tæt kontakt
med hinanden, hvilket også bidrager til social træning.

Sammenlign pinde

Alle henter en pind, der for eksempel er mindst 43 cm og
højst 127 cm lang. Læreren bestemmer dimensionerne.
Når pinden er indsamlet, skal den sammenlignes med
de andres forskellige pinde, hvor der skal stå en række
henhold til pindendes længde. Med sang går du derefter
en bestemt afstand.

Lederens position ændres ved hver cirkel, fordi solens position har betydning for, hvor lederen står. Som leder har du
altid solen i dine øjne, så alle ser dig tydeligt og ikke behøver
at gøre en indsats. Det sker automatisk, at du skifter mellem
deltagerne, da du altid starter fra en ny cirkel, og det dermed
føles lettere at komme i gang med noget nyt, når du skifter
sted. At skifte sted er også en af metoderne til udendørsundervisning. Når en øvelse er afsluttet, flyttes gruppen
til et nyt sted, som kan være et par meter væk. Flytningen
markerer derefter, at der kommer noget nyt, og du er igen
nysgerrig efter det næste trin, hvilket gør det lettere at holde
interessen oppe.

Refleksion: Ved at bruge længden på pindene udpeges
deltagerne ikke. Hvis du er den korteste eller længste i
gruppen, behøver du ikke stå først eller sidst, som det ofte
sker. Ved at specificere specifikke dimensioner praktiseres
matematik. Ved ankomsten til målet kan pindene bruges
til at arbejde med geometriske former, beregne den fælles
længde eller sammenligne længden på pinden med objekter i naturen.

Refleksion: Cirklen er klasselokalet for udendørs
pædagogik. Det er lige så vigtigt at finde glæde og sikkerhed
udendørs som i det almindelige klasseværelse.
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Posens hemmeligheder
At samle viden

Denne aktivitet kan udføres med mange variationer,
og man skal bruge hele kroppen. Deltagerne er opdelt i
mindre grupper med 3-6 personer i hver. Ved startpunktet
markerer hver gruppe et sted på 0,5 x 0,5 m, som skal være
gruppens ’rede’. Synlig fra startpunktet skal der hænges
tøjposer med naturlige genstande i forskellige retninger
(5-10 genstande i hver.) Lederen har den samme genstand,
som du finder i poserne eller genstande, der er forbundet
med indholdet af poserne. Deltagerne i de små grupper
holder altid hinandens hænder. Hver gruppe modtager et
af objekterne fra lederen. Dette skal derefter afhentes i en af
poserne og placeres i gruppens ’rede’. Derefter får gruppen
en ny vare at hente. Når poserne er tomme, samles grupperne og de rapporterer til hinanden, hvad de har fundet.
Fokus kan for eksempel være på hvilke planter der er spiselige, stedsegrønne eller kan bruges af mennesker.
Refleksion: Øvelsen har mange anvendelser f.eks. geografi: du får hovedstad eller flag og skal finde landet i en
af poserne. En historisk begivenhed, for eksempel et år.
Geologi, en sten eller et mineral. For yngre aldre er det
nemmest at hente den samme ting, som du modtog fra
lederen. Jo ældre deltagerne er, jo vanskeligere er opgaven.
Det er nu vigtigt at huske i hvilken taske de forskellige ting
befinder sig i.

Et landskab i en lille kasse. Foto: Anna Cervin

Ærbødighed for naturens værdier

Ved at holde hinandens hænder trænes samarbejde og
omtanke. Den, der ikke løber så hurtigt, kan være den, der
husker, hvor det pågældende objekt er. Her kombineres
bevægelse og læring. Læringen inkluderer også rapporten,
hvor gruppens viden kommer frem, for eksempel navne på
forskellige arter. Med hensyn til geologi kan du fortælle,
hvor de forskellige klipper kan findes, hvad de indeholder,
hvordan klippen er dannet, og hvorfor.

At tage ansvar for naturen

Når vi er i naturen, er det vigtigt at passe godt på de naturlige materialer, der er brugt. Det kan for eksempel være sten,
grene, mos, blomster og andre nyttige ting. At forlade et
sted, som det var, da vi ankom, bør være en selvfølge. Det
materiale, vi brugte, skal vende tilbage og cirkulere i naturen!
To af deltagerne udpeges til at tage sig af materialet efter
øvelsen. De skulle nu finde et rart sted at sætte det og sige:
”tak for lån!”. Dette er en træning i at vise hensyn og forståelse af det økologiske system. Her er der mulighed for at tale
om, hvad der sker under nedbrydning, og hvad cyklusser
betyder.
Refleksion: Tak for lån er en måde at vise ydmyghed over
for naturens værdier. Når du arbejder med små grupper, er
der nogle i hver gruppe, der er ansvarlig for tilbagesendelsen.
Dette kan også være en måde at få en større forståelse af,
hvad der vokser og tage ansvar for ens handlinger. Deltagerne har også mulighed for at fortælle gruppen, hvorfor
de valgte netop dette sted. En øvelse i formidling af viden,
specielle observationer og følelser.
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Kært møde med en ny ven. Foto: Anna Cervin

Naturpoesi

At opdage naturens mangfoldighed

Vælg noget, der er vokset højt,
og noget der ligner en hane,
et blad så stort som en hånd
en sten der ligner en tand
et frø, der flyver så let i luften
og noget du kan synge om på mange måder.

Del deltagerne i små grupper med 3 - 7 personer i hver.
Grupperne modtager et naturdigt skrevet på papir med
brændte kanter, rullet op og forseglet med en snor. Deltagerne henter nu et objekt der skal repræsentere hver linje i digtet og under præsentationen læses dikteringslinjen på samme
tid som den studerende viser objektet. I stedet for ”bare” at
læse digtet kan man livlige gestus, det er kun fantasien, der
sætter grænser.

Pluk et blad, skarpt som et spyd
og noget, der ønsker at komme ud
et græs så langt som en arm
og noget der føles varmt
i hånden en oval lille ting
og en pind lille
og noget der stikker ud til dig
og noget smukt som en hilsen fra mig!

Refleksion: Denne øvelse træner samarbejde, fantasi,
opmærksomhed, handling foran andre. Det tilskynder også
opdagelser i landskabet uden behov for viden om arter. Det
er et skridt i at opleve naturens mangfoldighed. Da opgaven
gives på en anden måde (i form af en papirrulle med brændte kanter i stedet for et plastpapir), bliver nysgerrighed og
motivation ofte meget større. Bed eleverne om at skrive deres
egne digte, som derefter udveksles med andre grupper. Det
kan også være en aktivitet på et andet sprog.

Få fire bløde moser
og noget, der kan helbrede syge
fem forskellige blade
og noget fra en by
en sten rund og glat
et dyr med otte ben
noget du næppe ser
og noget der er faldet ned en sød lille fe
hvilket let får dig til at smile
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Svampeteori med Anders Szczepanski. Foton: Anna Cervin

Naturen som et spisekammer

At opdage naturens mange smag og anvendelser
Tidligere blev naturen brugt som et spisekammer. Tyttebær,
blåbær og multebær var forskellige bær i skoven, der hjalp
med at forbedre smagen af maden og var et vigtigt vitamintilskud om vinteren. Derefter gik hele familien normalt
ud for at samle det, der kunne findes i naturen. En tradition, som ikke mange mennesker følger i dag. Derfor kan
naturens smag være en oplevelse for smagsløgene. De mest
almindelige valg er bær og forskellige typer svampe, hvor
favoritterne er gule kantareller og tragtkantareller. Ved hjælp
af en svampebog kan man snart lære andre lækre arter at
kende. Benyt lejligheden og lav en svampeudstilling, hvor du
tydeligt kan se svampens forskelle og ligheder. Ikke mindst
hvilke svampe der ikke skal spises. Benyt også lejligheden til
at stege den spiselige svampe, når du er i naturen. Smagsoplevelsen bliver endnu større end i klasseværelset.

blade fra hindbær, gederams, birk, brændenælder, blåbær,
tyttebær, elg og kløverblomster. Hæld kogende vand over
blomster og blade, lad det stå og suge i 10-15 minutter. For
at forsøde teen er det honning, der tæller. Prøv forskellige
blandinger for at finde favoritten. Vælg blade og blomster på
en varm dag, og lad dem tørre på et varmt, tørt sted. Når de
smuldrer, er de så tørre, at de kan opbevares i en papirpose
til efterårets og vinterens behov. Forår og forsommer er de
bedste tidspunkter for at bruge planter fra naturens spisekammer. Hvis du skal bruge rødder, er efteråret den bedste
høsttid. Tranebær og solbær bliver sødere, hvis de ikke plukkes, før det er blevet minusgrader.
Sæsonbrød med birkeblade, brændenælder eller kogte
granskud. De lysegrønne skud i enderne af grenene plukkes
i maj, og de kan også bruges til suppe. En håndfuld harpiks
syre under osten på sandwichen giver en smag af naturens
syreindhold. Nye smagsoplevelser!

Samlingen af forskellige planter, der er tørret i vintermånederne til te, kan huske mindet om de fine forårs- og sommerdage. Eksempler på te planter er lindeblomster,
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Chips og dip med en smag af forårets primula. Foto: Anna Cervin

En af forårets primære valg er brændenælden. Vælg de første,
der kommer op, og lav en god suppe. Server med kogte æggehalvdele og friskbagt brød! Brændenælder kan også bruges
til stuvning i gratin eller tærter. Omkring samme tid som
nælderne, kommer skvalderkålen med sine grønne blade og
lange rødder (rædsel for alle haveejere). De tynde blade blev
blandt andet brugt til udfyldning af gratiner eller æggekage.

Bladene kan også bruges til te. Engang blev denne te importeret fra Rusland som orientalsk te. Såbørsterne er blandt
andet brugt til polstring i puder.
Naturen giver mange muligheder, men du skal have viden
om, hvad der kan spises! Der er også ting, der skal efterlades,
fordi de er giftige for mennesker. Vær også opmærksom på
allergier!

En anden almindelig plante er mælkebøtten, som har mange
anvendelser. De første tynde blade bruges til salat. Blomsterne kan steges i smør, tilsættes til salaten eller bruges til
vinfremstilling. Rødderne renses godt og skæres i stykker og
koges (skift vand et par gange, så den bitre smag forsvinder)
og brug dem derefter sammen med andre rødder i suppe eller blandet med porre i gratin med en god revet ost som top.

Refleksion: Vi oplever naturen med alle vores sanser, men vi
glemmer ofte, at smagen kan give en forhøjet oplevelse. Det
kan også give os viden om anvendelsen af forskellige træer.
For eksempel har rogn en bitter smag, der spredes i pølser
eller kød, når den grilles. De forskellige varianter kan også
være nyttige til at huske navnet på planten. De søde jordbær,
der trækkes på græsblade, kan give varige barndomsminder!

Gederams eller rabarberrosen har også forskellige anvendelser. De første skud, der kommer, plukkes og koges (uden
blade) i saltet vand, med asparges og spises med smør.
Bladene steges i smør eller olie. En knivspids salt, og du kan
spise skovens egne chips.
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Små grankogler. Foto: Rolf Harbom

Egern ved foderbræt. Foto: Robert Ekholm

Naturens mangfoldighed
I naturen er der mange forskellige farver, som du normalt
ikke bemærker. Skoven er grøn, men hvilke variationer i
den grønne farve kan identificeres? For at opdage mangfoldighed er det vigtigt ikke kun at se på store ting. Selv
små knopper, bladnerver eller krystaller i en sten har deres
farver.

Viden om arter

Om at blive omdannet til et givet naturligt objekt
Find et varieret terræn, hvor der er mange forskellige
arter af firbenede dyr, fugle, blomster og fisk. Nu er det et
spørgsmål om at blive omdannet til den art, som lederen
kalder på ved at illustrere dette med kroppen. Eksempel:
Elg - stå på alle fire. Stormejse - rør ikke ved jorden (stå
på sten, i træer, på stubbe ...). Mælkebøtte - hænder over
hovedet som en blomst. Gedde - ligge på jorden. Når
lederen kalder på et artsnavn, er det vigtigt at indtage den
aktuelle position hurtigst muligt. Efter et stykke tid kan
en anden i gruppen påtage sig rollen som leder.

Farver på tørklæder
At opdage naturens farver

Materiale: mønstrede stykker stof eller tørklæder – mange
at vælge imellem. Opdel den store gruppe i mindre grupper (3 - 6 i hver). Hver gruppe skal nu vælge ét stykke stof.
Det er vigtigt at argumentere for, hvorfor man synes, et
bestemt stof er smukkere end de andre. Stoffet lægges på
jorden, og gruppen finder nu sammen naturlige genstande
med de samme farver som på stoffet. Når man præsenterer, navngives kompositionen og forklarer følger med
omkring, hvorfor der er valgt netop disse objekter.

Refleksion: Øvelsen viser, om du kender navnene på dyr
og planter. Hvis du vil gøre aktiviteten vanskeligere, kan
du også øve de latinske navne. I forbindelse med undervisningsplanen kan du også tale om de forskellige navne.
Eks. Hvad kan du bruge planten til? Er fisken en ferskeller saltvandsfisk? Hvorfor har fuglen det specifikke
navn, eller hvordan lever egernet om vinteren? Øvelsen
giver muligheder for bevægelse i henhold til hver persons
evne. Hvis du ikke ønsker at bestige en stor klippe, kan
en lavere stub være tilstrækkelig.

Refleksion: Her er det vigtigt at samarbejde, argumentere
og se på detaljer. Øvelsen vil vise, hvor mange forskellige
farver og nuancer der er i naturen i forskellige årstider,
som vi sjældent bemærker, og at du kan opdage naturens
mangfoldighed uden at have kendskab til navnene. Det
er også en måde at arbejde med farver på uden at være
kunstner. Hvis du har mønstrede stoffer, kan øvelsen udvides til også at finde former i naturen, der matcher stoffets
mønster.
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Spil for at holde varmen og lære

Ulven og fårene

Robot

Deltagerne er får, der bevæger sig inden for et begrænset,
”magisk” område. Udover får er der også en ulv (en elev
med en hat, vanter eller noget andet i hånden). Ulven jager
fårene. Ved at placere hatten i maven af et ’får’, forvandles
det til en ”ulv”. Den første ulven bliver herefter til et får.
Fårene kan beskytte sig ved at stå parvis mave til mave.
Ulven kan stå ved et par og tælle til 5 - så skal parret splittes
og kan jages igen. Under spillet vælges flere ulve. I slutningen af øvelsen (bestemt af lederen) er alle vindere og har
flyttet sig.

Robot er et tjekkisk ord, der betyder ”tvangsarbejde”. I starten kunne robotten kun modtage enkle signaler, i modsætning til nutidens meget mere avancerede teknologiske udvikling. I øvelsen bevæger du dig tilbage i tiden, hvor robotten
kun var styret af få signaler.

For at forbinde matematik og bevægelse.

Et alle-vinder-spil med en alvorlig baggrund.

I grupper på tre udpeges en robotvagt - de to andre er robotter. Robotterne starter med at stå med ryggen mod hinanden. Efter et klap på hovedet begynder robotterne at
gå lige frem. Robotvagten vil nu prøve at få dem til at bevæge sig, så de vender mod hinanden. Dette gøres ved at give
”robotterne” et klap på venstre eller højre skulder. Robotten
kan kun dreje 90 grader i den retning, klappen kommer på
akslen. (klap på venstre skulder - robotten drejer 90 grader
til venstre. Klap på højre skulder drejer robotten 90 grader
mod højre.) MEN robotoperatøren må kun give ét klap ad
gangen. Når han har gjort det, løber han hen til den anden
robot og giver den et klap. Hele tiden bevæger robotterne
sig lige frem i den retning, de fik af robotskibet. Når de to
robotter mødes, skifter du robotvagt. Hvis robotten rammer
en forhindring, kan den vælge, i hvilken retning den skal
bevæge sig.

Refleksion: Før du starter aktiviteten, skal du diskutere,
hvad du er bange for i naturen. Alt fra myrer, flåter, slanger
til elge og ulve. Når nogen siger ulv, tager du fat i undervisningstråden og starter en samtale om ulve og ulvens opførsel. På det rigtige tidspunkt i historien er det tid til at starte
aktiviteten. Ud over den faktiske viden får bruges fantasien,
kommer hinanden ved, hjælper den person, der jages, tæller
(måske på et andet sprog), griner og bliver varm. I denne
sammenhæng er den faktiske viden knyttet til en mere
handlingsbaseret viden.

Refleksion: I øvelsen får du med din krop til at føle, hvad 90
grader betyder i matematik. Her trænes også taktikker omkring hvordan man får robotterne til at mødes? Det er ikke
helt simpelt at følge instruktionerne fra robotvagten (gå lige
fremad, dreje 90 grader, adlyde robotvagtens tegn) Derudover bliver du varm af hele løbet. En god øvelse om vinteren i
sne, men kan udføres hele året.

Uret

At praktisere matematik, bevægelse og samarbejde.
To lige cirkler. Én cirkel er sekundviser og har en ”kugle”,
der skal kastes efter tur i cirklen. Én ad gangen kaster
bolden længere, og samtidig tæller alle højt 1, 2, 3, 4 og så
videre, indtil det andet hold råber ”stop”. I den anden cirkel
løber den første, når bolden kastes et skud uden for cirklen
og forbi sin plads og klapper den næste i hånden, som derefter begynder at løbe. Den, der lige har er løbet, indtager
igen sin plads. Den sidste person der løber, skal råbe stop,
når alle er færdige med at løbe. Hvor meget nåede den
anden ring at tælle til?
Refleksion: Ved at ALLE tæller højt på samme tid som bolden kastes, øver du dig på at gøre to ting på samme tid. De,
der ikke er så gode til at tælle, får støtte, når du hører de
andre. Øvelsen er også god, når du vil lære et andet sprog.
Samarbejde og følgende regler trænes også her. I ringen,
hvor du løber, aktiveres hele kroppen og giver et udløb for
kroppens behov for bevægelse.

Bevægelsesspil i sneen med Britta Brügge. Foto: Anna Cervin
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Partræning med variation

Et to tre

Alle står parvis i en armkrog. En af deltagerne jages af en
anden deltager. Den person, der jages, kan redde sig selv
ved at tilslutte sig et par, der står i en armkrog. Den person,
der står på den modsatte side af parret, frigives derefter og
jages. Hvis den jagede person bliver ”taget”, er det ham
eller hende, der skal jage. Varianter af denne aktivitet er
for eksempel, at den person, der bliver “fri”, jagter den, der
tidligere har jaget. Du kan også indstille lyde for dem, der
løber. Den jagede person bliver til en mus, (bip, bip, bip)
og den, der jager, kan opføre sig som en brølende løve.

At tælle til tre er let for mange, men det at udføre bevægelser på samme tid kan gøre det hele svære. Form to samlinger
overfor hinanden. Nu tæller du sammen med den person,
du står over for. Du roterer og siger hvert andet aritmetiske
ord: 1 - 2 - 3. 1 - 2 - 3. 1 - 2 - 3 osv. (Fremhævet med den
ven, du står sammen med.) Den næste variant er, at du ikke
tæller højt på en. I stedet klapper du i hænderne. Klappe - 2
- 3 - klappe - 2 - 3 - klappe - 2-3.

Om at skabe nye spil med små ændringer

Om at regne med kroppen

Refleksion: Her skal du variere øvelsen med små ændringer.
Selvom de stort set er den samme aktivitet, ændrer den sig
til noget nyt, simpelthen ved at tilføje lyd og bevægelse til
øvelsen. Deltagerne skal også være hurtige til at reagere for
at komme væk eller skifte rolle.

Det næste trin er at slå dine knæ med begge hænder i stedet
for din stemme. Endelig springer man i stedet at sige tre.
Du viser med kroppen i stedet for at sige det med ord.
Refleksion: En tilsyneladende enkel øvelse, men hvis der
er bevægelser, vil det være en helt anden sag. Det gælder
om koncentration. At udføre forskellige ting på samme tid
kræver øvelse, som hjernen har brug for.

Kast til ti venner

Om at øve viden og bevægelse
Deltagerne danner en ring. Hvis der er mange i gruppen,
skal den deles op i mindre grupper (ca. 10 - 12 personer i
hver ring). En tøjpose med et blødt indhold kastes derefter
til nogen i ringen, mens han siger et tal mellem 0 og 9.
Den person, der fanger posen, skal derefter sige det nummer, der tilsammen danner 10 (ex 4 + 6, 2 + 8).
Efter svaret drejer du rundt om sig selv og siger et nyt nummer (mellem 0 - 9) og kaster posen til en anden modtager.
Sværhedsgraden øges med svaret (sum af tallene via mental
aritmetik) skal for eksempel være 100 eller 1000. Du kan
også bruge de fire forskellige aritmetiske metoder (plus,
minus, multiplikation eller division.
Ud over matematik er der mange andre områder, hvor
denne aktivitet kan bruges. Sprog - i form af modsatte ord.
Lektieforhør af engelske ord. Geografisk viden: Land hovedstad. Historie - år - vigtige begivenheder.

Krabber og krebs
At øve lyd sammen

Gruppen er opdelt i to hold: krabber og krebs. De to hold
er nu 10-15 meter fra hinanden bag deres respektive linjer.
Bag linjerne har krabber og krebs deres beskyttede områder
eller ”rede”. Aktiviteten begynder med en fælles diskussion
af, hvad der er under vandoverfladen i havet på vestkysten.
Blandt andet finder du krabber og krebs. Krebs samles i
deres område og krabberne i deres. De to hold kæmper nu
mod hinanden i mellemtiden, som de siger krrrrrr.
Når lederen råber ”krebs”, prøver krebsene at slå krabberne.
De udklækkede krabber bliver til krebs. Næste gang de går
imod hinanden, er det vigtigt at huske, om du er krabbe
eller krebs. Antallet af deltagere i holdet varierer, hver gang
du går imod hinanden. Disse er eksempler på ”alle-vinderspillet”.
Refleksion: Fra kendskab til havet går man videre til transformation omkring krabber og krebs. Her er det er vigtigt
at reagere og huske, mens man siger krrrrr. Flere forskellige
elementer træner både kroppen og viden. Ved at sige krrrrr
hjælper du kollektivt med at træne lyden. Selvfølgelig finder
du dine egne lyde, der er svære at sige, men som praktiseres
i det afslappende spil. Dette er en måde at øve forskellige
lyde på, hvilket er vigtigt i sprogdannelsen.

Refleksion: At være i små grupper betyder, at deltagerne
får “bolden” oftere (forhindrer utålmodighed i gruppen).
En tøjpose med et blødt indhold er lettere at håndtere end
en hård kugle og forhindrer fristelsen til at sparke den væk,
hvis den ender på jorden. Ved at svare, dreje rundt og finde
et nyt nummer og kaste bolden, udfører du mange aktiviteter på samme tid, som træner hjernens evne til at udvikle
sig motorisk og kognition.
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Dagens refleksion

Læreplan Lgr 11

Sammen ser du på, hvad dagen og udendørslektionerne
indeholder. Se på hvad vi har gjort (indholdet), hvor (stedet),
hvordan (metoder), hvornår og ikke mindst ”Hvorfor gjorde
vi det på denne måde”? Hvilken betydning har stedet haft
for aktiviteten? Ved at alle giver deres synspunkter, opdager
du, at det, som andre har gjort, har jeg også oplevet.

Med udendørs pædagogik som værktøj er det fastslået, at
man arbejder efter de former for viden i læseplanen (Lgr 11),
hvor nøgleordene er fakta, færdigheder, fortrolighed, forståelse og undring. (Læreplan for grundskole, førskoleklasse og
fritidscenter, revideret 2019).

Om at fortælle om nutidens oplevelser

Hvad har jeg lært?
I cirklen fortæller alle en ting, de lærte under de forskellige
undervisningsarrangementer. Når du hører, hvad andre har
lært, opdager du også din egen nye viden. Vi er stolte, når vi
har lært noget, og at være i stand til at give svar, når nogen
spørger: Hvad har du lært i dag?

Hvis du går hurtigt hurtigt
og ser lige frem
så ankommer du hurtigt.
Hvis du går langsomt
og se på alt ved vejkanten,
hvis du tager en klippe
og lugter som en blomst
- så går det ikke hurtigt.
Men stenen
og blomsten
er blevet dine venner.

Refleksion: Når man sammen ser tilbage på undervisningsmuligheden, viser man at man har lært noget uden at være
opmærksom på det. I et spil opfatter du ikke, at det er et
læringsmoment, fordi du har grinet og bevæget dig. Alternative læringsmetoder giver ny viden.

Kaj Bäckman
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At læse mere
Du kan læse om de fleste aktiviteter, øvelser eller undervisningsarrangementer i bogen Friluftslivets pædagogik.
En miljø- og udendørs pædagogik for viden, følelse og
livskvalitet. (Britta Brügge, Matz Glantz og Klas Sandell
(red.) Mfl. 2018, 5. rev. Udgave, Liber förlag. (ISBN 97891-47- 10003-3).

Antologi med bidrag fra forskere og lærere, der er aktive i
grundskoler og universiteter, præsenterer forskellige perspektiver på og muligheder med udendørs pædagogik. Udendørs
pædagogik - Læringsmiljø, lokalt miljø og det udvidede
klasseværelse, Olof Fastén 280 sider, Studenterlitteratur,
Lund (2019).

Undersøgelsen omhandler udendørs undervisning og læring
relateret til skolens præstationer, kontakt med naturen og
fysisk aktivitet; Klasselokaler med himlen som tag: en
oversigt over, hvad udendørs undervisning betyder for
læring i folkeskolen. Johan Faskunger, Anders Szczepanski och Petter Åkerblom, Linköping University Electronic
Press, 2018., s. 62. http://liu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2%3A12 18908&dswid=6426

Oplysninger om projektet, link til film og til den kommende slutrapport kan findes på STERFs hjemmeside: https://
www.sterf.org/sv/projects/project-list/go-outdoors-and-use- thegolf-area-in-a-pedagogical-way
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•
•
•
•

Pedagogic use of the golf area through all four sesaons.
Develop a model for pedagogic land use of the golf area for outdoor teaching in compulsory school,
grade 1-6 and a pedagogic ´rucksack´ including basic equipment.
Connect the outdoor pedagogic activities to the norms and value in the Swedish (Lgr11)
guidelines and curriculum with connection to subjects, themes and the Swedish right and public
access to nature.
Evaluate the ways of learning and experiences by teachers and pupils with interviews, open questions
and questionnaires in a last evaluation and phenomenographic study over time, 2017-2018.

PROJECT PRESENTATION

https://www.sterf.org/sv/projects/project-list/go-outdoors-and-use-the-golf-area-in-a-pedagogical-way

STERF (Scandinavian Turfgrass and Environment Research Foundation) is the Nordic golf federations’ joint research body.
STERF supplies new knowledge that is essential for modern golf course management, knowledge that is of practical benefit
and ready for use, for example directly on golf courses or in dialogue with the authorities and the public and in a credible
environ-mental protection work. STERF is currently regarded as one of Europe’s most important centr es for research on
the construction and upkeep of golf courses. STERF has decided to prioritise R&D within the following thematic platforms:
Integrated pest management, Multifunctional golf facilities, Sustainable water management and Winter stress management.
More information about STERF can be found at www.sterf.org
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