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Skolehaven har fået en renæssance som læringsrum  

Det er frikvarter på Amager Fælled Skole. Den asfalterede skolegård genlyder af leg og larm, men to piger 

er sammen søgt over i gårdens stillezone, skolehaven. Deria og Habibatu sidder på kanten af en 

højbedskasse og er opslugt af at studere radisser.  Amager Fælled Skole har mange tosprogede børn, som 

ikke alle har lige let ved at manøvrere mellem forskellige sprog og kulturer, men de to piger kender de 

danske navnene på alt det, der vokser i bedene. 

”Her er spinat og purløg, og det der er bønner. Og det her er en dobbelt radise!” siger Habibatu. Hun 

undersøger forsigtigt planten med den lille røde dobbelt-knold uden at hive den op.  

Amager Fælled skole indviede sin nye skolehave i hjørnet af den asfaltbelagte skolegård i foråret 2012. Den 

består ind til videre af 20 højbedskasser, et stort drivhus og to bistader med 80.000 bier, som bliver passet 

af elever under kyndig vejledning af erfarne biavlere fra projektet Bybi.  Deira og Habibatu går kun i anden 

klasse, så de er for små til at have skolehave på skemaet. Det er eleverne i tredje, fjerde og femte, der 

dyrker grønsager som en del af undervisningen, men man kan jo godt smugtræne lidt til det bliver ens egen 

tur, mener de to piger.  

Som de fleste elever på skolen er de storbybørn uden særligt mange erfaringer med natur, jord og planter. 

Det giver dem store aha-oplevelser at se agurkerne vokse på ranglede planter i drivhuset og selv erfare, at 

kartoflerne har ligget i jorden, før de blev vasket og pakket i plastikposer og havnede på hylden i Netto. 

Skolen har desuden frokost-ordning, Madskolen, hvor elever fra sjette klasse på skift deltager i 

madlavningen som en del af undervisningen i hjemkundskab. Det er meningen, at grønsagerne fra 

skolehaven skal bruges i køkkenet, så eleverne også får en håndgribelig erfaring af madens vej fra jord til 

bord.  

Et mangefacetteret læringsrum 

En skolehave som den på Amager Fælled Skole er ikke en forskole for kommende gartnere og landmænd.  

Den moderne skolehave er derimod et alternativt læringsrum, som kan bruges i mange forskellige fag. Den 

er relevant i natur-teknik og hjemkundskab, men også i dansk, matematik og andre fag, for det, der 

karakteriserer haven som læringsmiljø, er ikke først og fremmest dens hvad, men dens hvordan.  

I Danmark har vi en lang tradition for skolehaver. De første blev anlagt for hundrede år siden, men 

skolehaven bliver som så mange andre fænomener med jævne mellemrum genopfundet, redefineret og 

italesætte på en ny måde, og det sker netop i disse år med den gamle ide om at bruge haven i pædagogisk 

sammenhæng. At gøre skolehaven til et udendørs klasseværelse er på en gang gammelt og velkendt, men 

samtidig nyt og aktuelt, når haven bliver nu tænkt ind i forhold til nutidige problemstillinger i skolen og 

samfundet og indskrives i en ny fortælling.   

I haven får eleverne brugt alle sanser og læringsstile. I haven kan de øve sig i samarbejde om meningsfulde 

og konkrete opgaver og optræne sociale kompetencer, og haven kan i nogle tilfælde bruges som redskab 

for både inklusion og integration. Skolehaven har med andre ord potentialet til at levere en del af svarene 

på nogle af de store udfordringer, den moderne skole står overfor, og derfor har den fået  en renæssance 

ikke kun i 
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Indvielse af den nye skolehave på Amager Fælled Skole, 2012. Foto: Ulla Skovsbøl 

Danmark, men i høj grad i udlandet, hvor skolehaver vinder frem i London, Berlin, San Fransisco og mange 

andre storbyer. Der er imidlertid også udfordringer forbundet med haven som undervisningsmiljø, og 

undervisningen ude i haven kan ikke stå alene. Der skal nødvendigvis være et samspil mellem det, der 

foregår inde og ude, for at udbyttet bliver optimalt, og det stiller nye krav til læreren. Lærere og 

skoleledere i ind- og udland gør i øjeblikket mange erfaringer med, hvordan man kan få skolehaven og 

undervisningen i klassen til at gå op i en højere enhed. Nogle af de mange erfaringer bliver belyst i dette 

kapitel.  

Med Lindholm og Rousseau i haven 

For Deria og Habibatu og deres skolekammerater på Amager Fælled Skole er haven et nyt og spændende 

element i hverdagen, men det er ikke første gang, der ligger en have her mellem de massive 

rødstensbygninger. Det vidner gamle falmede fotos fra 1940´ene om, hvor stolte skolebørn viser grønsager 

frem, som de har dyrket i deres egne skolehave-bede på den samme gamle skole, der dengang bestod af to 

selvstændige enheder, Amagerbro og Sundbyvester Skole. I 40´ene var der mere end 30 skolehaver i 

København og omkring 200 rundt om i det øvrige land, men selve ideen om at bruge haven som 

undervisningsrum er endnu ældre. Den bliver i ofte tilskrevet den tjekkiske læge, præst og lærer Johann 

Amos Comenius (1592-1670). Senere var især den franske filosof Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) og 

den schweizisk pædagog Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) varme fortalere for at bruge haven 
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pædagogisk ud fra den overbevisning, at børn bedst tilegner sig viden, ved at bruge alle sanser og arbejde 

praktisk, med det, de skal lære om. 1 

Skolehavebevægelsen kom til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet inspireret af den entusiastiske 

kommuneskolelærer P.W. Lindholm, som var inspireret af skolehaver, han havde set i Østrig. Han var så 

varm en fortaler for sagen, at Foreningen Skolehaven blev stiftet 1903. Den fik bred opbakning ikke kun hos 

skolefolk, men også blandt godsejere, proprietærer og politikkere, der så skolehaven som et middel til at 

rekruttere arbejdskraft til landbruget. De opfattede arbejdet med jorden som sundt og disciplinerende for 

den opvoksende byungdom. Eleverne skulle væk fra byens skumle baggårde og ud i frisk luft, udvikle sunde 

interesser og kærlighed til naturen. De skulle lære at værdsætte legemligt arbejde, for det ville gøre de dem 

mindre tilbøjelige til ”omflakken og lediggang, der er alle lasters begyndelse.”  2 

For Lindholm var skolehaven derimod først og fremmest en dannelses-have i opdragelsens tjeneste. Han 

opfattede haven som et læringsmiljø med særlig relevans for de børn, der ikke trives med den 

stillesiddende undervisningsform i klassen. Lindholm så haven som et alsidigt læringsrum og indtænkte den 

i naturkundskab, men også i for eksempel dansk, hvor eleverne kunne skrive stile om deres have og udvide 

 

På Falen i Odense har der været klassiske skolehaver siden 1950erne. Nu er en del af de gamle haver omdannet efter Haver til Maver konceptet. 

Foto: Ulla Skovsbøl 

                                                           
1 Wistofte, Karen: ”Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling”, DPU, Aarhus Universitet, 2011,p. 8 

2
 Lindholm, P.W:” Beretning om Foreningen Skolehavens 20 Aars Virksomhed”, Købehavn 1923 p. 8 og 25 
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deres ordforråd og begrebsverden. I frihåndstegning så han masser af motiver i haven, og i regning lod han 

eleverne beregne bedenes areal og udbyttets størrelse – ideer, som nu igen vinder indpas.3  

Skolehaven moderniseres 

Op gennem 1930erne blev der etableret mange nye skolehaver inspireret af Lindholm. De kom ikke kun til 

at spille en pædagogisk rolle, men fungerede også som nyttehaver for børnenes familier under de to 

verdenskrige. Interessen kulminerede i 1950erne, og derefter gik det nedadbakke. I 1960erne og 70erne 

blev havejorden ved de fleste skoler inddraget til udvidelser, børnehaver og fritidstilbud eller solgt fra til 

andre formål. I dag er der otte skolehaver tilbage i København og én på Frederiksberg. De københavnske 

haver, som har overlevet, ligger ikke i tilknytning til skolerne, men i forbindelse med parker og grønne 

områder. På Lindevangsskolen på Frederiksberg har én enkelt af de gamle haver dog på mirakuløs vis 

overlevet på selve skolen. Den fungerer i bedste velgående, men både på Frederiksberg og i de gamle 

københavnske haver er skolehaveideen under forandring. Haven bliver genopfundet som et moderne 

læringsmiljø og udviklet, så den passer til tiden.  

De gamle københavnske skolehaver i Lersøparken er således igen er blevet rammen om et egentligt 

undervisningstilbud, der er gratis for alle folkeskoler i København i en fireårig forsøgsperiode frem til 2014. 

Målet er styrke fagligheden ved at supplere den indendørs undervisning med praktiske erfaringer og 

sanseindtryk i det fri, hvor eleverne på én gang får jord under neglene og viden i hovedet.  

Som en del af tilbuddet får eleverne hver især ansvaret for deres egen lille parcel, som de dyrker sommeren 

igennem. Der er tale om en undervisningspakke med en række elementer:  

Undervisningspakken i Lersøparken:  

 Informationsdag for lærere inden opstart i skolehaven 

 Et ugentligt havebesøg fra april til september, ca. tre timer pr. gang 

 En havekyndig medarbejder står til rådighed, hjælper og formidler, når klassen er i haven.  

 Et bed på ca. 6 kvadratmeter pr. elev til grønsager og blomster, som børnene må tage med hjem.  

 Udenomsareal til den øvrige undervisning 

 Udendørs madlavning i sæsonen 

 Mulighed for at bruge kikkerter, lupper, fotobakker, indsamlingsglas, bestemmelsesduge mm.  

 Mulighed for at eleverne kommer i haven sammen med forældrene i sommerferien.  

I vinterhalvåret holder haven temadage for børn fra 0. til 6. klassetrin. Temaet kan for eksempel være 

træer, planters frø og spiring, vinterens fugle eller mere håndværksprægede aktiviteter og brødbagning. 4 

Havens medarbejdere tilrettelægger forskellige aktiviteter, der er relevante i henholdsvis natur/teknik og 

hjemkundskab, og lærere, der ikke selv har den store viden om haver, kan støtte sig til deres fagekspertise. 

Til gengæld kan det være en både praktisk, tidsmæssigt og økonomisk barriere, at man er nødt til at rejse 

                                                           
3 Lindholm, P.W.: Skolehaven i opdragelsens tjeneste, J.H. Schultz Forlag, København, 1928 

 
4
 Pjecen ”Skolehaven på skoleskemaet,” Københavns Skolehaver, 2010 
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efter tilbuddet. På mange måder er det enklere, hvis skolehaven bliver anlagt på selve skolen, sådan som 

Amager Fælled Skole er i gang med.  

Det stiller dog relativt store krav til et kontinuerligt engagement fra lærernes og skolelederens side at få en 

have til at fungere på skolen, men det kan lade sig gøre. Lindevangskolen på Frederiksberg leverer et 

eksempel på at det er muligt.  

På Lindevangsskolen har den gamle skolehave har eksisteret uafbrudt siden 1932. I 1965 lukkede skolen 

ganske vist haven for eleverne, men jorden blev hverken bebygget eller solgt fra. Den blev derimod stillet 

rådighed for pensionister fra nabolaget, som dyrkede grønsager og prydplanter til eget brug. Derfor lå 

jorden parat, da skolen i 1980erne kom med på en ny grøn bølge. Det begyndte med, at en af 

naturfagslærerne, Peter Askjær-Friis, besluttede at bygge en hønsegård i haven og holde høns sammen 

med sine elever. Nogle af hans kolleger var med på ideen, og de udendørs aktiviteter greb om sig. Omkring 

1990 fik skolen et samarbejde i stand med skuespiller og øko-aktivist Jytte Abildstrøm. Hun engagerede sig i 

forskellige økologiske eksperimenter, og pludselig blev haven vældig interessant igen. Interessen blev 

yderligere forstærket, da skolen kendiskokken Claus Meyer engagerede sig i et projekt med at dyrke 

nordiske grønsager og lave mad af dem sammen med eleverne.  

På Lindevangsskolen er skolebetjentens nedlagte bolig nu omdannet til Biologisk Central, en slags 

skolehavecenter, som finansieres af Frederiksberg Kommune med Peter Askjær-Friis som centralbestyrer 

på fuld tid. Han støtter skolens øvrige lærere i at bruge haven i undervisningen, og får også hvert år besøg 

af ca. 30 klasser fra andre skoler i kommunen. De deltager i temadage om for eksempel vinterfugle, 

insekter i haven eller plantelære i det fri. Biologisk Central har desuden et undervisningslokale, hvor 

eleverne kan se undervisningsfilm og lave forsøg. Selve haven bliver dog først og fremmest brugt af 

Lindevangskolens egne elever. Hvert forår får alle klasser tilbudt et stykke jord på ca. 30-50 kvadratmeter, 

og i reglen har de have i to eller tre år. Indskolingen har især stor glæde af det, men helt op til syvende 

klasse bliver haven brugt i undervisningen. 

Som enhver moderne skolehave har Lindevangskolens have bålsted, hvor man kan lave mad med grønsager 

og frugt af egen avl, og efter skoletid benytter SFOen sig flittigt af den mulighed. Det gør 

hjemkundskabslærerne også. Om vinteren er haven leveringsdygtig i rosenkål og grønkål til gode 

grønsagssupper. Foråret byder på spæde ukrudtsblade til salatskålen såsom fuglegræs, skvalderkål og 

mælkebøtte, mens grønsagsbede og frugttræer forsyner skolekøkkenet med sunde, grønne lækkerier hele 

sommeren og langt ind i efteråret. Det harmonerer i høj grad med et nyt fokus på sund mad og gode 

kostvaner i skolen og med samarbejdet med Claus Meyer.  

Gourmet-trend og madinteresse  

Den nye interesse for skolehaver til undervisningsbrug spiller mange steder sammen med den nye 

madinteresse og gourmet-trend. Især i USA og Storbritannien ser man dette samspil. I USA har den 

berømte gourmetkok Alice Waters for eksempel fået stor indflydelse på den nye amerikanske 

skolehavebevægelse. Den er præget af to hovedstrømninger, som ikke nødvendigvis er i modstrid med 

hinanden, men de har forskelligt fokus. I den ene opfattes haven først og fremmest som læringsrum for 

naturfagene, hvor eleverne kan udvikle miljøbevidsthed, lære at tage vare på naturen og forstå, hvad 

bæredygtig produktion og levevis vil sige. Det er en skolehavebevægelse, som har rødder i 1970ernes 
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miljøbevægelse. I den anden, som især promoveres af Alice Waters, er maden det centrale. Take-away-mad 

af varierende kvalitet og underlødige industrielt fremstillede fødevarer fylder meget i de fleste 

amerikaneres hverdag, og det har store konsekvenser for folkesundheden og for den enkeltes velfærd. Det 

vil Alice Water lave om på. Hun er også medstifter af slowfoodbevægelsen og ser det som sin mission at 

revolutionere amerikanernes forhold til mad. Når Alice Waters engagerer sig i skolehaver, er det ud fra en 

drøm om at kunne inspirere børnene til et sundere og bedre liv uden junkfood.5 

Hun ser kombinationen af skolehaver og madskole som svaret på en række problemer i det moderne 

samfund og vejen til et bedre og sundere liv for flere, og er involveret i en række skolehaveprojekter 

forskellige steder i USA, men det begyndte i Berkeley i Californien, hvor hun selv bor. Siden 1995 har hun 

samarbejdet med Martin Luther King Jr. Middle School om at forvandle en trøstesløse grund bag skolen til 

stor frodig oase, som alle skolens elever har berøring med på en eller anden måde i løbet af skoleåret.  

The Edible School Yard – den spiselige skolegård - bliver finansieret af Alice Waters private fond The Chez 

Panisse Foundation og passet af elever, lærere og frivillige sammen med adskillige ansatte gartnere. Haven 

er på ca. 5000 kvadratmeter med grønsags- og blomsterbede, frugttræer, redskabsskur, kompostplads, 

hønsehus, udekøkken og bålsted. Den fungerer som et udendørs klasserum, hvor eleverne lærer om 

økologi og biologi i praksis, og hvor de henter viden, der kan gøre teoretiske fag som fysik og matematik 

mere konkrete og lettere at forstå. I fag som historie og geografi bliver haven også inddraget. Men The 

Edible School Yard er frem for alt et sted, hvor eleverne får førstehåndskendskab til de gode råvarer og 

kunsten at tilberede et sundt, lækkert og nærende måltid.  

Haver til maver – et nyt koncept 

Kombinationen af have, naturfag og mad går igen i Danmarks mest nyskabende forsøg på at genoplive 

skolehaveideen, Haver til Maver.  Konceptet er udviklet på det økologiske landbrug Krogerupgård ved 

Humlebæk i et samarbejde mellem grønsagsfirmaet Aarstiderne og Fredensborg Kommune. Ca. 1100 børn 

har skolehave på gården. De kommer på besøg 8-10 gange i løbet af sæsonen, dyrker deres egne små 

parceller tre og tre, laver mad i udekøkken med grønsagerne fra deres egne bede og løser naturfagsopgaver 

i skov og mark, ved vandhullet og i haven.  

Stort set hver dag fra april til oktober besøger flere hundrede børn gården.  Det er et overvældende syn at 

stå om morgenen og se dem komme myldrende ud fra bøgeskoven ad grusvejen op mod Krogerupgårds 

gamle gule lade. Piger i pink med hinanden om halsen, og drenge, der samler sten og småslås under vejs. 

Børn i mange kulører og størrelser. De mindste går i børnehaveklasse, de ældste er udskolingselever fra en 

sprogskole. De fleste går dog på mellemtrinnet. Eleverne tager typisk toget til Humlebæk og går ud til 

gården ad skovstien fra stationen. Der er udflugtsstemning. Turen bliver tydeligvis opfattet som et 

kærkomment afbræk i hverdagen, men hvert besøg er i realiteten en del af et sammenhængende 

undervisningsforløb, der strækker sig over et halvt år.  På havedagene har eleverne typisk program fra 9 til 

14, men der er også tid til at lege og gå på opdagelse i de uvante omgivelser.  

Alle skoler i Fredensborg, Humlebæk, Nivå og Kokkedal har mulighed for at være med i Haver til Maver på 

Krogerupgård. Det er gratis for folkeskolerne, mens private skoler må betale. Kommunen kan hente  

                                                           
5
 Skovsbøl, Ulla: Skolehaver i praksis, Frydenlund, 2012 p 192-207 
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Skolehaverne på Krogerupgård indgår først og fremmest som en del af undervisningen på mellemtrinnet, men enkelte indskolingsklasser og 

børnehaver benytter også tilbuddet. Foto: Ulla Skovsbøl.  

pengene uden for skolebudgettet, fordi Haver til Maver indgår i den kommunale skoleudviklingsstrategi, 

der har sundhed, bæredygtighed og økologi som særligt indsatsområde.  Undervisningstilbuddet passer 

bedst til fælles mål på mellemtrinnet, og de fleste skoler vælger derfor at lade det indgå i sommerhalvåret i 

tredje/fjerde eller fjerde/femte klasse.  

Undervisningen i Haver til Maver hviler på fire såkaldte dogmer, som skal overholdes: 

 Skolehave, natur og udekøkken skal vægtes lige højt 

 Undervisningen skal bygge på en anerkendende og inkluderende pædagogik 

 Børnenes læring skal være oplevelsesbaseret.  

 Haven skal være økologisk 

Den centrale tanke i Haver til Maver er, at eleverne skal blive bevidste om madens vej fra jord til bord. De 

skal både dyrke grønsager og opleve planterne udvikle sig fra frø til fuldmodne afgrøder, og de skal lære at 

tilberede og spise det, de selv har dyrket. Kokken Søren Ejlertsen, der er en af ophavsmændene til 

konceptet, opfatter Haver til Maver-forløbet som en slags dannelsesrejse, der skal åbne børnenes øjne for 

naturen og for spiselige kulturplanter. Udbyttet skal ikke bare være faglig læring, men også livskvalitet og 

lyst til at bruge sanserne.  
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Fire af sommerens otte havedage begynder i udekøkkenet. En professionel kok venter på eleverne ved et 

stort træbord under de høje træer i den gamle have ved Krogerupgård. Børnene trænges om bordet for at 

få plads, så de kan høre, hvad hun fortæller om maden, de skal lave. Det kan for eksempel være en 

sommermenu med wokgrønsager, pitabrød stegt på et primitivt udendørs olietønde-komfur, 

rabarberkompot af egne rabarber og dertil myntete af urter fra haven. Der bliver lagt vægt på, at 

fagpersoner underviser i deres eget fag, så børnene møder en landmand, en naturvejleder og en kok, hver 

gang de er på gården. Ifølge en evalueringsrapport fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) er 

fagfolkene særdeles vigtige for børnene. De opfattes som ”ægte” professionelle med et ”rigtigt arbejde” i 

modsætning til lærerne. De bliver fremhævet som en kvalitet, at de såkaldt ”autentiske” personer på 

gården er med til at gøre undervisningssituationen til en anderledes spændende oplevelse end timerne i 

klassen.6 

Det har dog både fordele og ulemper. For en udenforstående ser det ikke ud til at være ubetinget 

befordrende for lærernes engagement, at de indirekte stemples som ”uautentiske.” Det er lærerne, der 

skal bringe haveerfaringerne ind i klasserummet og sørge for, der bliver en synlig og forståelig 

 

Madlavning i udekøkken er en obligatorisk del af Haver til Mavers koncept. Foto: Ulla Skovsbøl 

                                                           
6 Wistofte, 2011 (p 19-21) 
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sammenhæng mellem det, børnene lærer, når de laver spiringsforsøg i vinduskarmen og læser om, hvordan 

planter gror, og de praktiske erfaringer de gør med frøene, de sår i skolehaven.  

På Krogerupgård bobler det af liv og aktivitet på typisk skolehavedag. Mens én klasse er i gang med 

madlavningen tager en anden et hoppe-frikvarter i en halmborg af store bigballer. Alle får motion på en 

sjov måde, uden at det er skemalagt som obligatorisk aktivitet. Her er det en del af pædagogikken, at 

børnene også skal have tid og rum til at udfolde sig på egne præmisser. De skal opleve både tryghed og 

utrolighed hver gang de er på gården. Det trygge kan være at have et tæt og vellykket samarbejde med et 

par klassekammerater om at lave rabarberkompot eller luge et grønsagsbed, og det utrolig kan eksempelvis 

være at se regnorm i hundredevis ligge og sno sig på jorden i bedene, fordi de har forvekslet børnenes 

trampen over hovedet med et stort regnskyl. Hoppen i halmborgen kvalificerer tydeligvis både som tryghed 

og utrolighed. 

På en mark op mod skoven ligger elevernes egne haveparceller.  Her knokler de med at så, luge og høste 

deres grønsager. Den første opgave i foråret er dog at lægge haveplan, og det foregår hjemme i klassen. 

Planen bliver sat ind i en logbog, som eleverne fører over havearbejdet. Hver gang de kommer på gården, 

skal de desuden fotografere deres bed, så de til sidst har en billedserie af havens udvikling året igennem. 

Ud over haven og udekøkkenet indgår der naturopgaver i hvert besøg, og der findes både en særlig 

teoribog til konceptet ”Haven til Maven. Naturen på din tallerken” og en opgavebog: ”Haver til Mavers 

Bedste opgaver” med fem temaafsnit og opgaver udstyret med klare læringsmål tilpasset mellemtrinnet.7 

 

                                                           
7
 Teoribogen ”Haven til Maven. Naturen på din tallerken” (Forlaget Olivia, 2009) af Jakob Keller og arbejdsbogen ”Haver til mavers 

bedste opgaver” redigeret af Jeannette Braagaard (Aarstiderne). 
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Nogle af opgaverne er tilpasset natur-teknik - for eksempel at bestemme et træs alder eller undersøge et 

frøs spiring - mens andre er relevante for billedkunst eller dansk såsom at eksperimenter med naturfarver 

eller at skrive historier om oplevelserne i naturen. Haven kan imidlertid også bruges til helt andre formål. 

For eksempel er det direkte og indirekte et godt sted at træne sociale kompetencer og samarbejde. Lærere 

og børn fra både almindelige klasser og specialklasser fortæller, at der er færre konflikter og bedre 

stemning i klassen, når de er på gården, hvor der er gode muligheder både for undervisningsdifferentiering 

og for at bruge forskellige læringsstile.  

Haver til Maver appellerer ikke kun til lærere og skoleledere, men også til kommunalpolitikere og 

kommunale embedsmænd. Konceptet er nu ved at blive rullet ud i en række andre kommuner. I Odense 

Kommune er Haver til Maver fra 2012 et tilbud til flertallet af folkeskoler. De fynske haver ligger ganske vist 

ikke på et landbrug, men i forbindelse med Odenses gamle, klassiske skolehaver i Lindholms tradition. 

Kommunen har bevilliget et anseeligt beløb til etableringen og fået del i midler fra Trygfonden lige som 

projektet på Krogerupgård. Fra 2013 starter der desuden nye skolehaveprojekter under Haver til Mavers 

paraply i Gribskov, Ringsted og Hørsholm Kommuner, og for at lette etableringen af nye projekter har 

Haver til Maver udgivet en særlig guidebog til interesserede aktører i kommunerne.8 

Der er imidlertid både fordele og ulemper ved Haver til Mavers koncept. Når skolehaven er en 

pakkeløsning, som bliver tilbudt på kommunalpolitikernes initiativ, slipper den enkelte lærer for at bruge 

kræfter på at legitimere skolehaven og tænke på finansieringen. De behøver heller ikke selv planlægge 

undervisningsforløb, skaffe frø, planter, redskaber og undervisningsmaterialer eller udtænke relevante 

opgaver. Det er en lettelse i en travl hverdag. Risikoen er på den anden side, at de måske bliver mindre 

tilbøjelige til virkelig at engagere sig. Trods succes på mange områder, har det vist sig vanskeligt, at få 

børnenes erfaringer fra gården og haven til at gå op i en højere enhed med undervisningen i klassen.  

Evalueringsrapporten fra DPU konstaterer, at ”mange lærere bruger desværre ikke konsekvent bruger 

Haver til Mavers undervisnings- og læringspotentiale i deres egen undervisning.” 9  

Når initiativet kommer ovenfra fra skoleforvaltningen eller byrådspolitikerne, er det en udfordring for både 

lærere og ledelse at udvikle en følelse af ejerskab til haveprojektet. Men det er en nødvendighed. Hvis 

undervisningen ude og inde skal hænge sammen, så eleverne opfatter havedagene som andet og mere end 

udflugter, stiller det krav til lærerne og deres evne til at skabe sammenhæng, og det kræver at skolens 

ledelse bakker ideen op.  

Skolehavepædagogikken nedefra 

Bjedstrup Skole i Skanderborg Kommune er et godt eksempel på, hvad det betyder for et skolehaveprojekt, 

at skolelederen engagerer sig i at skabe udendørs læringsrum og integrere dem i skolens hverdag på en 

meningsfuld måde. Skolens leder, Kirstin Thomsen, har gennem mere end tyve år opbygget et spændende 

uderum omkring skolen, som blandt andet indbefatter skolehave, og integreret udeskolen som et fast 

element i skoleskemaet for alle elever én gang om ugen året rundt fra 0. til 6. klasse. Hun har altid været 

overbevist om, at naturen, haven og udelivet bør spille en væsentlig rolle i ethvert godt børneliv, og at der 

                                                           
8
 Camilla Otte Roed: ”Haver til Maver. En guide to jordens bedste klasselokale” (Aarstiderne, 2011) 

9
 Wistofte, 2011, p 70 
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er meget læring at hente ved at flytte en del af undervisningen ud under åben himmel. Uden den 

grundindstilling på ledelsesniveau ville Bjedstrup Skoles have formentlig ikke have overlevet i tyve år.  

Kirstin Thomsen og hendes lærerteam har haft gode vilkår for at integrere uderummet i undervisningen, 

fordi skolerne i Skanderborg Kommune, hvor Bjedstrup Skole ligger, alle er kontraktstyrede. Dermed har de 

en høj grad af selvbestemmelse og plads til at udvikle deres individuelle særpræg. Kommunen har desuden 

været meget velvillig over for Kirstin Thomsens ønsker om at tilkøbe ekstra jord. Gennem årene er skolens 

udenoms areal vokset til tre hektar, som bliver brugt til legeplads og boldbaner, æblehave og levende hegn, 

bålplads og lejrplads. Her er sø og bæk og en lille skov med ynglende ugler og egen ”vildmark,” hvor 

fritidsordningen har rollespil om eftermiddagen. Og så er der altså haver. Hvert klassetrin har forskellige 

opgaver i haven, og det er forskellige fag, der lægger timer til den ugentlige udeskoledag.  

Fordi Bjedstrup Skoles haver ligger lige udenfor døren, er de fysiske forudsætninger for at skabe 

sammenhængen mellem ude og inde ideelle, men der er også andre omstændigheder, som er vigtige for 

succesen.  Det er for eksempel væsentligt, at de lærere, der underviser en klasse ude, har de samme elever 

inde i de fag, som lægger timer til udeskolen. Det vil især sige natur/teknik, dansk og matematik. Det giver 

nemlig yderligere mulighed for at skabe sammenhæng og synergi.  

 

Skoleleder Kirstin Thomsen har integreret skolehave og udeskole som en del fast del af skoleskemaet på Bjedstrup Skole for alle elever fra 0. til 6. 

klasse, hver uge året rundt. Foto: Ulla Skovsbøl 
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Sansning og refleksion skal spille sammen 

Fordi haven kan være rammen om mange typer indhold, kan den også være relevant på alle klassetrin, men 

de typiske haveaktiviteter passer godt til læringsmålene for mellemtrinnet. Mange lærere har desuden i 

tidens løb erfaret, at det også netop er denne aldersgruppe, som får meget ud af haven. I denne 

aldersgruppe er eleverne umiddelbart nysgerrige, de synes som regel havearbejdet er sjovt, de er store nok 

til at kunne udføre arbejdsopgaverne ret selvstændigt, og rent fagligt passer havedyrkningen godt til deres 

niveau i fx natur/teknik.  

De vigtigste kvaliteter ved det udendørs læringsmiljø i haven er, at det giver mulighed for at kombinere 

faglige aktiviteter, spontan udfoldelse og leg, nysgerrig søgen, fantasi, oplevelser og socialt samvær.  

Lærere og skoleledere, som jeg har interviewet i forbindelse med min bog Skolehaver i praksis opfatter det 

generelt som meget positivt, at haveundervisningen, sådan som den praktiseres i bogens eksempler, 

fungere som samarbejdstræning og udvikler elevernes kommunikative evner. Mange af de medvirkende 

henviser desuden til Dunn & Dunns teori om læringsstile og fremhæver det som en stor kvalitet ved haven, 

at både den auditive, den visuelle, den taktile og den krops-kinæstetiske læringsstil er relevante i 

skolehaven, og de er alle enige om, at det er en stor kvalitet ved skolehaven, at den taler til alle sanser.10 

Det samme fremhæver den norske udeskole-forsker Arne N. Jordet, som gennem mange år har beskæftiget 

sig med udeskolens didaktik. Når udeskolen fungerer bedst kommer alle sanser og læringsstile i brug, og 

ude og inde går op i en højere enhed: ”Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene i en integreret 

undervisning, hvor ude- og indeaktiviteterne har nær sammenhæng, idet eleverne lærer om virkeligheden i 

virkeligheden; dvs. om naturen i naturen, om samfundet i samfundet og om nærmiljøet i nærmiljøet.”11   

Hvordan kommer man i gang? 

Haver til Maver arbejder på at udbrede sit koncept til hele landet, og giver i guidebogen for lærere og 

kommunale beslutningstagere en detaljeret vejledning i, hvordan man griber sagen an, hvis man vil 

etablere et Haver til Maver-projekt. Et sådant projekt kan for eksempel etableres i samarbejde med et 

økologisk landbrug i lokalområdet, med det kommunale parkvæsen eller eventuelt med en institution, der 

råder over en have eller andre dyrkningsegnede områder. For at kunne bruge navnet Haver til Maver 

kræver det dog, at projektet bliver godkendt af Haver til Maver, og at det lever op til de fire dogmer.    

At etablere en have på selve skolen som på Amager Fælled, Lindevang og Bjedstrup Skole er en anden 

mulighed. Det kræver engagerede lærere, som brænder for sagen, men der er store fordele forbundet 

med, at haven ligger lige uden for døren. På mange byskoler kan det være svært at finde egnede arealer, 

men en have behøver ikke nødvendigvis være stor, for at kunne fungere. I London er der for eksempel 

inden for de seneste år etableret omkring 600 skolehaver rundt om på store byskoler. Nogle er meget 

beskedne, andre er imponerende haver anlagt på skolens grund. Et tilsvarende mønster tegner sig i Berlin, 

                                                           
10 Skovsbøl  2012 og www.skolehaver.com 

11
 Jordet, Arne Nikolaisen: Nærmiljøet som klasserum - uteskole i teori og praksis, Cappelen Akademisk Forlag as. Oslo, 1998. 

Indholdsbeskrivelse: http://www.udeskole.dk/site/80/297/ 

http://www.skolehaver.com/
http://www.udeskole.dk/site/80/297/
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hvor der både findes en række store skolehavecentre - tolv i alt, hvoraf de ældste har eksisteret i hundrede 

år – og ca. 200 mindre skolehaver ude på byens skoler. 12 

Er plads og ressourcer en hindring, kan man helt enkelt begynde med at afprøve ideen i plantekasser. Det 

er selvfølgelig ikke spektakulært, men det er enkelt og billigt. Kasserne kan stilles op, hvor der er plads, de 

kan laves som projekt i sløjd eller måske af frivillige forældre. Til en start kan man lade eleverne – fx 3. eller 

4. klasse – lægge kartofler i kasserne eller dyrke krydderurter inde til senere udplantning. En have i kasser 

har den store fordel, at både udgifter og arbejdsbelastning er til at overse. Ulempen er især, at den slags 

små projekter hænger på entusiastiske lærere og deres evne til at finde tiden og overskuddet, holde 

gejsten, involvere kolleger, skaffe pengene og sikre opbakning fra skoleledelsen.  

Men uanset, hvordan man som lærer eller skoleleder vælger at gribe sagen an, er det værd at huske, hvad 

det helt basalt er, skolehavens kvalitet i undervisningen. Det drejer sig ikke kun om penge og praktiske 

foranstaltninger. Sammenfattende kan man sige om skolehaven som alternativt læringsrum, at i den får 

eleverne på en gang viden i hovedet og jord under neglene. De får pirret nysgerrigheden, og når det 

fungerer bedst, går teori og praksis op i en højere enhed. I haven oplever børnene fryden over at sætte 

tænderne i årets første hjemmeavlede radise. De er sammen med klassekammeraterne på nye måder, og 

de oplever den helt grundlæggende glæde ved at se noget gro, som de selv har plantet, passet og plejet. De 

oplever det forunderlige mirakel, at et selv et meget lille undseeligt frø kan blive til en stor og smuk plante. 

 

I skolehaven får eleverne jord under neglene og viden mellem ørerne. Foto: Ulla Skovsbøl 

                                                           
12

 Læs mere om de moderne skolehaver i London og Berlin i Skolehaver i praksis af Ulla Skovsbøl. Frydenlund 2012 
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Ulla Skovsbøl er forfatter til bogen ”Skolehaver i praksis” som udkom på Forlaget Frydenlund i 2012. Hun er 

journalist, cand. mag i medievidenskab og desuden uddannet landmand.  Hun arbejder bl.a. med udvikling 

af undervisningsmaterialer for Det Økologiske Råd.  

Litteratur:  

Braagaard, Jeannette (red): Haver til mavers bedste opgaver, Aarstiderne.com 

Keller, Jacob: Haven til Maven. Naturen på din tallerken.” Forlaget Olivia, 2009 

Lindholm, P.W.: Beretning om Foreningen Skolehavens 20 Aars Virksomhed, Købehavn 1923 

Lindholm, P.W.: Skolehaven i opdragelsens tjeneste, J.H. Schultz Forlag, København, 1928 

Otte, Camilla Roed: Haver til Maver – en guide til jordens bedste klasselokale (manual), Aarstiderne, 

Humlebæk, 2012.  

Schmidt, Hans Peter: Den Økologiske Skolehave. En baggrundsbog til ”Vi dyrker selv økologisk,” Roskilde 

Amt, 1995 

Skovsbøl, Ulla: Skolehaver i praksis, Forlaget Frydenlund, 2012. www.skolehaver.com 

Wistofte, Karen: Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling, DPU, Århus 

Universitet, 2011 http://pure.au.dk/portal/files/39824301/HAVER_TIL_MAVER_rapport_august_2011.pdf 

 

Læs mere på nettet  

Ulla Skovsbøls skolehavesite: www.skolehaver.com 

Madkulturens skolehavesite: http://madkulturen.dk/skolehaver.aspx#.UMeMc4P8KUI 

De gamle skolehaver i København:  http://www.groen-skole.kk.dk/skolehaver/oversigt.htm 

De nye skolehaver i København:  http://www.kbhskolehaver.dk/ 

Haver til Mavers blog: http://havertilmaver.wordpress.com/ 

 

 

http://www.skolehaver.com/
http://pure.au.dk/portal/files/39824301/HAVER_TIL_MAVER_rapport_august_2011.pdf
http://www.skolehaver.com/
http://madkulturen.dk/skolehaver.aspx#.UMeMc4P8KUI
http://www.groen-skole.kk.dk/skolehaver/oversigt.htm
http://www.kbhskolehaver.dk/
http://havertilmaver.wordpress.com/

