
BRUG NATIONALPARK THY  
I UNDERVISNINGEN

Aktørerne bag:



Brug Nationalpark Thy Klasseværelsets webside 
www.nationalparkthy.dk/klassevaerelset til at finde:

• Undervisningsforløb og aktiviteter med læringsmål for næsten alle skolens fag.

• En naturvejleder eller formidler, som kan understøtte læringen på turen.

• Udeskolelokaliteter i Nationalpark Thy.

Se temaudsendelse  
om udeskole  

i Nationalpark Thy: 

https://vimeo.com/143987790

Jubii  

Jeg har fun
det en 

stor rhombeporfyr



Find udeskolelokaliteter i Nationalpark Thy
Hvor skal vi tage hen i nationalparken? Brug 
det dynamiske kort på websiden til at vise 
vej til gode udeskolelokaliteter.

Find undervisningsforløb og aktiviteter med 
læringsmål for næsten alle skolens fag
I undervisningsportalen kan du søge på de 
fag, temaer og klassetrin, og få vist netop de 
forløb, som er interessante for dig.

Find en naturvejleder eller formidler, som 
kan understøtte læringen på turen
Der er mange formidlere og naturvejledere, 
som kan gøre turen ud i naturen endnu mere 
lærerig og interessant. Oplev dem i en kort 
video på websiden, før du tager kontakt.

Ring og få hjælp
Har du brug for personlig hjælp til at finde ud af hvor du skal tage klassen med hen, hvad I skal lave og lære eller hvem, der kan hjælpe jer, så tag kontakt til callcen-tret, hvor Thisted Kommunes naturvejleder Søren Krag er klar til at hjælpe. 

Naturvejleder Søren Krag 
T: 9917 2243 – M: jsmk@thisted.dk

Fedt at være  
i nationalparken!



 

1. BEDRE FAGLIGHED
Arbejdet med skolens fag i konkrete, 
virkelige sammenhænge styrker ele-
vernes faglige tilegnelse. Sammen-
hængen mellem oplevelse og handling 
i uderummet - og teoretisk forståelse 
i klasseværelset fører, ifølge hjerne-
forsker Kjeld Fredens, til en hel faglig 
læring.
 
2.  BEDRE FORANKRING  

I LOKALOMRÅDET
Udeundervisning bygger på elever-
nes udforskning af natur, kultur og 
erhverv i de nære omgivelser. Herved 
forankrer eleverne sig selv i deres 
eget område, ved at lære steder og 
mennesker at kende.
 
3. UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING
Udforskning af naturen og de nære 
omgivelser er aldrig en afgrænset 
opgave. Eleverne kan blive ved at 
grave dybere, og svar kan søges på 
mange planer. Ved at bruge naturen 
som læringsrum, får man en enkel og 
dynamisk differentiering af undervis-
ningen.

 4.  BEDRE FORSTÅELSE AF NATUREN, 
NATURFAG OG MILJØ

Elever der regelmæssigt iagttager, 
undersøger og arbejder i naturen, får 
en grundlæggende viden om natur og 
miljø, der bygger på deres egne erfa-
ringer.
 
5. BEDRE SOCIAL FORSTÅELSE
I naturen brydes den typiske klasse 
ofte op i mindre grupper, der arbej-
der selvstændigt i landskabet. Her er 
plads til alle, og ofte brug for man-
ge flere forskellige evner, end i den 
traditionelle undervisning. Det giver 
eleverne større forståelse og respekt 
for hinandens evner – og er et fint 
redskab, hvis man vil arbejde med 
klassens sociale struktur og f.eks. 
Mobning.
 
6. BEDRE MOTORIK
I naturen er bevægelse i uvejsomt 
terræn, løb, balancegang, klatring og 
arbejde med bål, kniv og økse med til 
at træne og udvikle elevernes motori-
ske færdigheder og mod.
 

7. LÆRING AD FLERE KANALER
I naturen har eleverne mulighed for 
at udforske og styrke flere sider af sig 
selv. De lærer gennem flere kanaler, 
“med hånd og ånd” som Grundtvig 
formulerede det, med “de mange 
intelligenser, som Howard Gardner 
senere udtrykte det - eller ved at ar-
bejde med “det hele menneske, som 
det er formuleret i det norske lære-
planværk.
 

7 gode grunde til at arbejde ude med eleverne

GitteMetteSørenBo

Se lige...
Det er Nationalpark Thys  

Klasseværelsets  
nørder.

Tjek nationalparkthy.dk/klassevaerelset

Jeg synes, det er mega fedt, at man kan flytte undervisningen ud i naturen. Alle fag er præsenteret på websiden, 
så det er nemt at finde forløb til en hel dag i naturen. Undervisningsforløbene er godt beskrevet og lige til at gå til. 

Hjemmesiden er et rigtigt godt værktøj i en travl hverdag, da man ved, at forløbene er tænkt godt igennem.

Hilsen en glad bruger – Mia Yde Hegelund, Tilsted Skole.
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