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Uderummet som læringsrum
Hvad kendetegner det udendørs læringsrum?
Hvad kan det?
Hvordan gør man?
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Kort om læring og hukommelse

Hvordan gør man?

Læring er en kognitiv proces, der er tæt knyttet til
hukommelsen. Forskning viser, at hukommelsen
er en kompleks struktur, der kan lagre en oplevelse
eller en erfaring mange forskellige steder i hjernen.
Når noget lagres flere steder i hjernen, bevirker det,
at vi husker det bedre. Jo mere konkret en oplevelse
er, og jo flere sanser, følelser og stimuli generelt, der
er i spil, når vi oplever, jo større er chancen for, at vi
husker det – at det bliver varig læring.

Når uderummet gøres til læringsrum, må vi sørge
for at bevare uderummets evne til at sætte mange
sanser i spil og udnytte den iboende invitation til
aktivitet og interaktion.

Hvorfor bruge uderummet som læringsrum?

Vi må med andre ord passe på ikke at reducere
kompleksiteten og herved fratage uderummet
dets kvaliteter og gøre det lig inderummet.
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LÆRER
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Særligt for uderummet som læringsrum er,
at stedet, de fysiske omgivelser er medspillere i
læreprocessen. Hvor læreprocessen i det neutrale
klasseværelse er centreret om teksten og lærerens viden, så er afsættet i naturen omgivelserne,
elevernes samspil og aktivitet.
I uderummet påvirkes vi sanse- og følelsesmæssigt på mange forskellige måder – blæsten, lugten,
lyset, temperaturen, pinden, der bare må samles
op, træet, der bare må klatres i. Alle disse stimuli
udfordrer os kropsligt og kognitivt, og hermed
dannes grundlag for varig læring.
I uderummet trænes vores brug af sanser, fantasi
og kreativitet, mens vi i klasseundervisningen
primært trænes til at tænke abstrakt. Vi skal
kunne begge dele og med en kombination af de to
læringsrum, skaber vi dygtige og kreative mennesker, der på baggrund af viden og forståelse kan
tænke på tværs og finde fremtidens løsninger.
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Case
Bonden, ulven, geden og kålhovedet – matematik
for 3.-6. klasse. Sjov øvelse i logisk tænkning udført
som skuespil ved å og vandløb.
Casen er fra www.skoveniskolen.dk, hvor man
også finder et hav af andre forslag til konkrete
undervisningsforløb i alle fag.
Se også www.udeskole.dk
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