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Evaluering af sundhedseffekten af Udeskoleprojekt i Lemvig Kommune 
 
Formål: 
1) At udvikle et evalueringsværktøj til at vurdere den sundhedsmæssige effekt af ”Udeskole”  
 
2) At evaluere den sundhedspædagogiske og om muligt læringsrelevante effekt af ”Udeskole” på 
mellemtrinnet på Lemvig Kommunes skoler, herunder undersøge om der kan påvises tegn på 
sammenhæng mellem skolebørnenes fysiske aktivitet i naturen, børnenes trivsel og 
læringsudbytte. 
 

Beskrivelse af projektet: 
Udeskole er en skoleform, hvor børnene undervises regelmæssigt uden for skolens mure, i 
folkeskolens almindelige fag. Skoleformen appellerer i særlig grad til børn, der lærer bedst gennem 
egne kropslige oplevelser, erfaringer og refleksion, og er en mulighed for at etablere andre 
læringsformer en de, der sædvanligvis praktiseres inde i klasserummet. Lemvig Kommune ønsker, 
og er i gang med, at implementere denne skoleform på mellemtrinnet på alle kommunens skoler i 
et selvstændigt projektforløb.  
 
Flere og flere danske skoler tager denne skoleform op (i 2007 i alt 290 skoler), og det vurderes, at 
denne skoleform er den hastigst voksende skoleform i Danmark for tiden. Det er derfor nødvendigt 
at udvikle evalueringsværktøjer, der kan følge og evaluere skoleformens betydning ud fra 
spørgsmålet: ”Hvad betyder udeskole for børnenes læringsudbytte – set i et sundhedspædagogisk 
perspektiv”. 
 

Gennem samarbejde med KOSMOS planlægges, udvikles og gennemføres en evaluering af 
elevernes sundheds- og læringsmæssige udbytte af ”Udeskole” set i et bredt sundhedsperspektiv. 
 

Metode/fremgangsmåde: 
Dette projekt ”Evaluering af sundhedseffekten af projekt Udeskole i Lemvig Kommune” er en del af 
det 3-årige projekt ”Udeskole i Lemvig Kommune”, der løber i skoleårene 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011 
 
Udvikling af evalueringsværktøj: September – november 2009  
Gennemførsel af 1. evaluering (testning af værktøjet): 
   November – marts 2010 
Validering af værktøjet:  Marts 2010 – November 2010 
Gennemførsel af evalueringerne: I løbet af skoleåret 2010/2011 
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Projektets resultater: 
Senest 3 måneder efter det afsluttende feltarbejde bearbejdes resultaterne i en form, ud fra hvilken 
der kan publiceres artikler og laves konferenceoplæg. 
 

Projektansvarlig: 
Karsten Sørensen, KOSMOS, kso@ucsyd.dk 

 

Deltagere: 

• Repræsentanter fra Lemvig Kommunes Skole- og kulturforvaltning,  
• Arbejdsgruppen om Udeskole i Lemvig Kommune (lærere, skoleleder, 

forældrerepræsentant) 
• Faglig repræsentant fra University College VIA 
• Børn og lærere i Lemvig Kommune 
 
 

Eksterne samarbejdspartnere: 
Undervisningsministeriet 

 

Dokumentation/formidlingsform: 
Der udvikles et evalueringsredskab, som kan formidles til elever, forældre, lærere og skoleledelse 
og som kan bruges landsdækkende til dokumentation af eventuelle sundhedseffekter ved 
”Udeskole”, samt en synlig og dokumenteret evaluering af projekt ”Udeskole i Lemvig Kommune”. 
Resultatet publiceres via: 
 

• www.vicekosmos.dk 
• www.lemvig.dk 
• www.udeskole.dk 

 
Desuden planlægges formidling gennem pressemeddelelser i lokale medier, ”De Bergske Blade” 
og landsdækkende hvis opsigtsvækkende resultater og publicering af resultaterne i relevante 
fagtidsskrifter (for eksempel Tidsskrift for Idræt) efter evalueringen.  
 
Fremlæggelse på ”UdeskoleNet”s møde efter evalueringen, og eventuelt oplæg på nordiske 
udeskolekonferencer (feks ”Ute er Inne”, Linkjøbing September 2010). 
 

Start- og sluttidspunkt: 
2009 - 2011 
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