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1. BAGGRUND

Skolehaveprogrammer og skolehaveundervisning har uden tvivl en lang række 
pædagogiske potentialer, hvad angår elevers læring og kompetenceudvikling. 
Siden 2009 har vi fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse forsket i 
skolehaver, især i programmet Haver til Maver, som er startet og udviklet på Kro-
gerup Avlsgård ved Humlebæk i 2006 og i dag spredt ud og forankret på mere 
end 30 steder over hele landet.

Vi ved fra såvel andres som vores egen skolehaveforskning, at der er betydelige 
læringsmæssige effekter af skolehaveundervisning såsom faglige kompetencer 
i form af færdigheder og viden, sociale kompetencer samt elevernes personlige 
udvikling (identitet) og trivsel (Dyg et al., 2016). Udenlandske studier har tilmed 
vist, at elevernes præstationer forbedres ved regelmæssig adgang til naturen. Sko-
lehaveforløb hjælper eleverne til at komme tættere på naturen og gør det lettere for 
dem at forstå teori og begreber. Et studie i det nordlige Texas har vist, at eleverne 
på de 66 skoler, som deltog i undersøgelsen (43.000 folkeskoleelever), som dagligt 
fik adgang til en skolehave, fik 8-12 point højere karakterer end gennemsnittet i 
distriktets andre skoler, som ikke havde adgang til skolehaver (McCarty, 2010). 
I skolehaverne får eleverne blandt andet mulighed for at foretage undersøgelser 
og eksperimenter i haven, hvilket øger deres mulighed for at få værdifuld faglig 
viden og udvikle praktiske færdigheder. Endelig ved vi, at skolehaver kan bidrage 
med at udvikle elevers kommunikative kompetencer, så de lærer at løse problemer 
i fælleskab og til at arbejde sammen i grupper. Haveaktiviteterne hjælper dem til 
at blive selvstændige og ansvarlige (Dyg et al., 2016).

Forskningen viser desuden, at læringen i skolehaverne har mange facetter. Elevernes 
begrebsverden vokser umådelig meget. De lærer at skelne mellem grøntsager på 
avanceret vis. De efterspørger nye grøntsags-sorter, som de ikke har prøvet at dyrke, 
høste, tilberede og smage før. De er nysgerrige og opsøgende og ytrer ønske om at 
lære de nye grøntsager at kende. De udvikler deres naturforståelse og en fortrolighed 
med at være, lære og arbejde i og med naturen. De udvikler mentalt ejerskab til 
skolehaverne, hvilket er tæt forbundet med succesoplevelser og anerkendelse fra 
såvel haveundervisere, lærere og pædagoger som klassekammeraterne. Læringen 
er således på den ene side koblet til elevernes begrebsverden, naturforståelse og 
råvarekendskab (viden) og på den anden side til grøntsagsdyrkning og madlavning 
(færdigheder), og endelig til samarbejde, oplevelsen af frirum, samvær og fælles 
måltider (sociale kompetencer). Skolehaverne er altså en oplagt arena for elevernes 
faglige og sociale kompetenceudvikling. Havearbejdet fremmer elevernes trivsel, 
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selvværd og rummelighed over for hinanden. Og trivslen fremmer deres lyst til 
at lære og omvendt. Tegn på dette er, at eleverne giver udtryk for, at de nyder at 
være i skolehaverne, de synes, det er sjovt at lære det, de lærer, og de oplever et 
frirum og et samvær, som er anderledes end det, de har i den øvrige del af skolen. 
Succesoplevelser og anerkendelse både fra undervisere og kammerater er med til 
at fremme elevernes trivsel (Wistoft, 2013; Dyg et al., 2016).

For at fremme den faglige kobling og relevans af et skolehaveprogram er det 
imidlertid nødvendigt, at haveundervisningen ikke kun er oplevelses- og aktivi-
tetscentreret, men den må tage udgangspunkt i skolens faglige kompetence- og 
læringsmål. Vi har tidligere påvist nødvendigheden af, at der tilrettelægges og 
gennemføres en tydelig læringsmålstyret haveundervisning. At starte med læ-
ringsmålene som udgangspunkt for undervisningen er en ny måde at organisere 
skolehaveforløbene på, som matcher den danske skolereforms (2014) grundidé 
om læringsmålstyret undervisning. Skolehaveprogrammer, der har fokus på læ-
ringsmål og synlig læring, beviser, at der kan arbejdes med læringsmålstyret 
undervisning i skolehaverne. Det kræver dog et tæt samarbejde mellem lærere 
og haveundervisere (Dyg et al., 2016).
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Men hvordan gøres det bedst? Forskning i skolehavepædagogik og -didaktik er 
begrænset. Den omhandler lærernes brug af skolehaver til at forbedre og styrke 
fagligheden for forskellige elevtyper, herunder generte, tosprogede elever, elever 
med højt fravær eller elever med særlige behov. Et studie fra England har bekræftet, 
at lærerne bruger en eksperimentel og undersøgende pædagogik, som er brugbar 
med hensyn til at give eleverne mulighed for at tilegne sig en viden, som hjælper 
dem med at huske det, de lærer. Desuden hjælper det dem med at udvikle deres 
selvtillid og nysgerrighed over for naturen (Passy, 2014). Såvel eksperimenterende 
metoder som såkaldte ’hands on’-metoder bridrager til udvikling af elevernes lyst 
til at lære samt deres tillid og nysgerrighed over for naturen (Wistoft, 2013). De 
tværfaglige muligheder og den sociale læring i skolehaverne ligger ligefor, og der 
er stor praktisk erfaring og evidens i fagene madkundskab og natur/teknologi. 
Med det øgede faglige fokus i skolen i dag sammenholdt med idéen om ’åben 
skole’ og ’udeskole’ bliver det endnu mere interessant at undersøge virkningen 
af at sprede læringsmålene ud til andre fag, for eksempel sprogfag og matematik.

Denne rapport er en kortlægning af eksisterende skolehaveforskning med fokus 
på et endnu ikke belyst tema, nemlig fagintegration. Vi ved, at det er oplagt at koble 
fag som madkundskab og natur/teknik til skolehaver, men hvordan skolehaverne 
egner sig til kobling med skolens øvrige fag, har vi ikke tilstrækkelig viden om.

Fagintegration definerer vi som en strukturel kobling af 
skolehaveundervisning og det enkelte fag med tilhørende Fælles 

mål og læreplan. Vi har her valgt at belyse fagintegration i 
relation til matematik, sprogfag og (andre) naturfag.
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2. FORMÅL

Med dette litteraturstudie er det vores hensigt at kortlægge forskning, dvs. viden-
skabelige studier, der omhandler skolehaver og fagintegration. Vi vil undersøge, 
om og hvordan skolehaver bruges i matematik, sprog- og naturfag, så eleverne 
opnår de pågældende fags kompetence- og læringsmål. Hvordan haven bliver til 
et fagligt relevant læremiddel, og hvordan der kan undervises fagintegreret i og 
med haven. I forlængelse heraf vælger vi at opsummere litteraturstudiets formål 
med følgende forskningsspørgsmål:

Har fagintegreret skolehaveundervisning potentiale til at øge 
elevers læringsudbytte i matematik, sprog- og naturfag?

Hvordan lægges grundskolens matematik, 
natur- og sprogfag ud i skolehaver? 

Hvordan inddrages skolehaveundervisning i fagene?
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3. METODE

Vi har valgt via en systematisk litteraturkortlægning at undersøge eksisterende 
forskning relateret til genstandsfeltet. Vi har foretaget litteratursøgninger i udvalgte 
databaser, hvorefter vi ud fra en række kriterier på systematisk vis har frasorteret 
al litteratur, der ikke lever op hertil. Denne proces har vi gennemført i tre faser:

I de følgende afsnit vil vi redegøre mere detaljeret for ovenstående proces. Men 
først vil vi pointere, at dette ikke er et systematisk review, hvilket har til formål 
at give en oversigt og kvalitetsvurdere al forskning i bredest tænkelige omfang 
inden for et felt (Boland, Cherry, & Dickson, 2014). Derimod er vores intention 
at kortlægge fremtrædende forskningsbaserede perspektiver på vores forsknings-
spørgsmål og udlede en række fagdidaktiske pointer heraf.

Udvikling af søgestrategi

I denne fase har vi taget udgangspunkt i studiets erkendelsesinteresser for at ud-
lede en variation af søgeord, som tjener det formål at undersøge den eksisterende 
forskningslitteratur, der relaterer sig til vores emne. Indledningsvis reflekterede 
vi over, om søgningerne skulle være på udendørs undervisning generelt, eller om 
de skulle afgrænses til skolehaver. Vi erfarede hurtigt, at et søgeord som ”outdoor 
education” resulterede i et uoverskueligt antal publikationer, men også i publika-
tioner, som var tematisk meget forskellige fra vores interesse. Derfor er studiets 
søgninger afgrænset til søgeordene (”school*” and (”garden*” or ”farm*”)). De 
fleste igangværende skolehaver i Danmark henvender sig til alle børn på tværs 
af etnicitet, alder og køn. Derfor er søgningerne ikke afgrænset i relation hertil. 
Men dette studie undersøger fagintegration i grundskolen, og derfor har vi valgt 
at afgrænse søgningerne ved at bruge (”elementary” or ”primary” or ”middle” 
or ”junior high”), fordi dette er dækkende for de internationale betegnelser, der 
bruges om de klassetrin, som skolehaver i Danmark hovedsagelig henvender sig 
til, og hvor fagintegration er relevant. Med udgangspunkt i studiets interesse i 
undervisning og læring har vi inddraget søgeordene (”learning*” or ”teaching*” 

1. 
Udvikling af 
søgestrategi

2. 
Systematisk  
udvælgelse/ 
frasortering

3. 
Rapportering



Fagintegration i skolehaver6

or ”didactic*”). I forlængelse heraf er det særligt undervisning i fagene matema-
tik, sprog- og naturfag, der har vores interesse. Derfor har vi tilføjet (”math*” or 

”language*” or ”science*” or ”physics*” or ”chemis*” or “biolog*”). At fokusere 
søgningerne på fagintegration var en udfordring, fordi begrebet er svært at over-
sætte direkte og entydigt. Der forekommer nærmere en variation af begreber, som 
benyttes i international forskningslitteratur om fænomenet. Via en iterativ søge-
proces kom vi i denne kontekst frem til følgende søgeord (”subject*” or ”curricul*” 
or ”course*” or “lesson*”) and (”integra*” or ”cross*” or ” interdisciplina*”or 
“multi*”). Den endelige søgestreng ser derfor således ud:

all((”school*” and (”garden” or ”farm”)) and (”elementary*” or ”primary*” 
or ”middle*” or ”junior high*”) and (”learning*” or ”teaching*” or ”didac-
tic*” or “education*” or ”math* or ”language*” or ”science*” or ”physics*” 
or ”chemis*” or “Biolog*”) and (”subject*” or ”curricul*” or ”course*” or 
“lesson*”) and (”integra*” or ”cross*” or ” interdisciplina*” or “multi*”))

Systematisk udvælgelse

Som ovenfor beskrevet har vi gennemført en række iterative søgninger for at kom-
me frem til den endelige søgestreng, som resulterer i 88 fagfællebedømte forsk-
ningsresultater i en proquest-søgning. En Google Scholar-søgning gav 1.340.000 
hits, hvilket var for uoverskueligt at nærstudere. Derfor blev de første 30 sider 
(600 hits) screenet, og vi valgte at stoppe der, fordi der ikke havde været noget af 
interesse på de forrige 12 sider. I al litteratur, der omhandlede vores emne, blev 
referencelisten endvidere screenet for at finde yderligere relevante studier. Med 
henblik på at gennemføre en systematisk udvælgelse af alle søgeresultater har vi 
fastlagt følgende inklusionskriterier:
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 M Studierne skal indeholde en kobling imellem skolens fag og skolehaver med 
et fokus på enten: elevers læringsudbytte, betingelser for læring, effektfuld-
hed eller læreres kobling imellem fag og skolehave. Med andre ord skal have, 
fag og læring være repræsenteret

 M Forskningen skal være fagfællebedømt og publiceret
 M Resultater fra før år 2000 ekskluderes for at tilstræbe aktuel forskning
 M Kun empirisk forskning inkluderes
 M Metoder skal være transparent beskrevet, så det er gennemskueligt, hvordan 

forskningen er gennemført, og hvordan resultater er fremkommet
 M Forskningen skal omhandle sprogfag eller naturfag inklusiv matematik.

I udvælgelsesprocessen har vi indledningsvis screenet abstracts i forhold til oven-
stående kriterier, og i tvivlstilfælde har vi læst de hele tekster. Studier, som ud fra 
vores vurdering ikke har levet op til inklusionskriterierne, har vi valgt at ekskludere.

Rapportering

Den ovenfor skitserede systematiske udvælgelse har resulteret i 15 forskningsba-
serede artikler, som videre analyseres i dette litteraturstudie. I det følgende vil vi 
indledningsvis præsentere et resume af hvert enkelt studie, som vi har valgt at 
inkludere. Derefter følger en opsamling, hvor vi udleder, hvad der kan konkluderes 
af studierne. Så præsenterer vi en række eksempler på, hvordan skolehaver kan 
integreres i fag, og hvordan fag kan integreres i skolehaver. I denne sammen-
hæng udleder vi eksempler fra den forskningslitteratur, som er kortlagt. Men her 
er beskrivelser af konkrete undervisningsmetoder helt ned på lektionsniveau 
desværre meget kortfattede. Særligt i forskningsartikler, fordi disse formidler 
forskningsresultater mere end beskrivelser af pædagogisk praksis. Derfor har vi 
valgt at undersøge litteratur, der beskriver de programmer for undervisning, som 
de kortlagte studier baseres på. Det være sig undervisningsmidler, læseplaner, 
curriculum og faglitteratur. Afslutningsvis for litteraturstudiet præsenterer og 
diskuterer vi de centrale udfordringer ved fagintegration i skolehaver, som de 
kortlagte studier påpeger.
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4. PRÆSENTATION AF LITTERATUREN

De kortlagte studier er følgende:

Berezowitz, C. K., Bontrager Yoder, A. B., & Schoeller, D. A. (2015). School Gardens 
Enhance Academic Performance and Dietary Outcomes in Children. Journal 
of School Health, 85(8), 508-518.

Blair, D. (2009). The child in the garden: An evaluative review of the benefits of 
school gardening. The Journal of Environmental Education, 40(2), 15-38.

Graham, H., Beall, D. L., Lussier, M., McLaughlin, P., & Zidenberg-Cherr, S. (2005). 
Use of School Gardens in Academic Instruction. Journal of Nutrition Education 
and Behavior, 37(3), 147-151.

Hazzard, E. L., Moreno, E., Beall, D. L., & Zidenberg-Cherr, S. (2011). Best Practices 
Models for Implementing, Sustaining, and Using Instructional School Gardens 
in California. Journal of Nutrition Education and Behavior, 43(5), 409-413.

Kirby, T. (2008). A Garden of Learning. Science and Children, 45(9), 28.
Klemmer, C. D., Waliczek, T. M., & Zajicek, J. M. (2005). Growing Minds: The 

Effect of a School Gardening Program on the Science Achievement of Elemen-
tary Students. HortTechnology, 15(3), 448.

Luna, M. J., Rye, J. A., Forinash, M., & Minor, A. (2015). Gardening for Homonyms: 
Integrating Science and Language Arts to Support Children’s Creative Use of 
Multiple Meaning Words. Science Activities: Classroom Projects and Curriculum 
Ideas, 52(4), 92-105.

Pascoe, J., & Watt-Smith, C. (2013). Curriculum literacies and the school garden. 
Literacy Learning: the Middle Years, 21(1), 34-47.

Passy, R. (2014). School gardens: teaching and learning outside the front door. 
Education 3-13, 42(1), 23-38.

Pigg, A. E., Waliczek, T. M., & Zajicek, J. M. (2006). Effects of a Gardening Pro-
gram on the Academic Progress of Third, Fourth, and Fifth Grade Math and 
Science Students. HortTechnology, 16(2), 262.

Selmer, S. J., Rye, J. A., Malone, E., Fernandez, D., & Trebino, K. (2014). What 
Should We Grow in Our School Garden to Sell at the Farmers’ Market? Initia-
ting Statistical Literacy through Science and Mathematics Integration. Science 
Activities, 51(1), 17-32.

Sloan, C. J. ( 2014). Destination education: A place-based look at the influences 
of school gardens. Stockton, California: University of the Pacific.

Smith, L. L., & Motsenbocker, C. E. (2005). Impact of Hands-on Science through 
School Gardening in Louisiana Public Elementary Schools. HortTechnology, 
15(3), 439.
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Williams, D. R., & Dixon, P. S. (2013). Impact of Garden-Based Learning on Aca-
demic Outcomes in Schools: Synthesis of Research Between 1990 and 2010. 
Review of Educational Research, 83(2).

Winters, J., Ring, T., & Burriss, K. (2010). Cultivating math and science in a school 
garden. Childhood Education, 86(4), 248.

Et kendetegn ved den kortlagte litteratur er, at amerikanske studier er i overtal. 
Årsagen hertil kan være, at skolehaver er udbredte i USA, og at der er i mange af 
de amerikanske skoler er tradition for, at fagene skal integreres i skolehaverne, 
for at haven har en berettigelse i skolen. I USA har tematikken omkring skoleha-
ver og fagintegration således også fået relativt stor forskningsmæssig interesse 
i forhold til andre lande. Dette kan være forklaringen på, at 13 af de 15 kortlagte 
studier er amerikanske, imens de øvrige to baseres henholdsvis på engelsk og 
australsk forskning. Dette implicerer et geografisk fokus i litteraturstudiet, som 
læseren bør være bevidst om. Vi ser det dog ikke som et problem, men nærmere 
som interessant og potentielt lærerigt, at USA er så langt fremme med såvel sko-
lehaveundervisning som forskning på dette felt.

Vi interesserer os for den danske grundskole, og vi har derfor udvalgt studier, der 
fokuserer på alders- og klassetrin, der svarer til den danske grundskoles 1. til 9. 
klasse. Hvordan vores udvalgte litteratur fordeler sig i denne sammenhæng, har 
vi undersøgt ved at lave en optælling. Fordelingen ses i tabellen herunder:

Flere af studierne undersøger skolehaver på mere end ét klassetrin eller aldersgrup-
pe, og det er forklaringen på, at antallet af studier overskrider 15 i ovenstående illu-
stration. Det fremgår også af ovenstående, at der er en stor spredning i form af, at de 
kortlagte studier undersøger effektfuldhed af skolehaver på mange forskellige klasse-
trin. Det fremgår også, at størstedelen centreres omkring 3. til 6. klasse, og dermed 
har vores litteraturstudie størst udsigelseskraft omkring grundskolens mellemtrin.
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Som en del af vores søgestrategi har vi kun søgt efter forskning, som er publiceret 
efter år 2000 for at få relativt ny og aktuel forskning. Det ældste studie vi har inklu-
deret er fra 2005, og det nyeste er fra 2015. Størstedelen (11 studier) er publiceret 
inden for de seneste ti år, og derfor betragter vi vidensgrundlaget som aktuelt. I 
et senere kapitel inddrager vi også faglitteratur, som ikke er fagfællebedømt og 
nyligt publiceret helt frem til 2017.

Ligesom vi har undersøgt aldersfordeling og publikationsår, så har vi også un-
dersøgt, hvilken type forskning der anvendes i de kortlagte studier, dvs. hvilket 
forskningsdesign og hvilke forskningsmetoder studierne baseres på. Dette varierer, 
hvilket fremgår af figuren herunder:

Kortlagte studier fordelt på forskningstyper

Vi har valgt at kategorisere studierne i fem forskningstyper, hvilket i det følgende 
vil blive uddybet. I den første kategori indgår tre litteraturstudier, som kortlægger 
eksisterende forskningspublikationer. Der udledes generelle pointer herfra, og 
det syntetiseres, hvad der i eksisterende forskning er enighed om. Endvidere 
undersøges, hvordan forskellige eksisterende forskningsresultater divergerer, og 
det påpeges, hvor vidensgrundlaget omhandlende fagintegration i skolehaver er 
mangelfuldt.

De fem eksperimentelle studier er alle baseret på kvantitative forskningsmeto-
der og designes således, at elevers faglige standpunkt i fag måles før og efter en 
intervention med henblik på at måle udbytte. For alle fem studier er interventi-
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onen en form for fagintegreret skolehave, som bruges til at undervise elever. En 
kontrolgruppe af elever, som modtager ”almindelig” undervisning, anvendes 
til at indsamle sammenlignelige data, hvorefter forskningsresultater formidles 
igennem statistiske sammenligninger.

De tre kvalitative studier retter fokus på eksemplariske måder, hvorpå fagintegration 
i skolehaver kan praktiseres. Der søges dybdegående og nuanceret forståelse af, 
hvilke potentialer og udfordringer som kobles til den eksakt udvalgte skolehaveun-
dervisning. Det er således detaljerede undersøgelser af afgrænsede pædagogiske 
praksisser, og der fremskrives meget kontekstspecifik viden.

I studiet, der rapporterer et survey, undersøges, hvordan skolehaver generelt bruges 
i praksis, holdninger til brugen af haver i skoler og opfattelser af, hvilke barrierer 
der er forbundet med at bruge skolehaver til fagspecifik undervisning. Det er en 
kvantitativ metode, hvor et elektronisk spørgeskema udsendes med henblik på 
at indsamle viden, der kan generaliseres.

I de tre mixed methods-studier anvendes en kombination af kvantitative og kvalita-
tive metoder i form af blandt andet spørgeskemaer, tests, interviews og observati-
oner. Disse studier forsøger at forene fordelene ved de forskellige forskningstyper, 
som vi indtil nu har kategoriseret.

Som det fremgår af ovenstående, er studierne bredt funderet, hvad angår metoder 
og designs, hvilket efter vores vurdering bidrager med et nuanceret vidensgrundlag 
i dette litteraturstudie. Dermed kan vi både udlede viden af generel karakter og mere 
kontekstspecifik viden. Disse har særskilt forskellige styrker og svagheder. Fordelen 
ved at inddrage begge videnstyper er, at de kan komplementere hinanden, og dermed 
øge udsigelseskraften af vores litteraturstudie. I det følgende afsnit vil vi sortere 
studierne ud fra ovenstående opdeling, og vi vil præsentere et resume af hvert studie.
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Litteraturstudier
Williams og Dixon (2013) har gennemført et systematisk litteraturstudie, hvilket 
de skriver en syntese af i artiklen Impact of Garden-Based Learning on Academic 
Outcomes in Schools: Synthesis of Research Between 1990 and 2010. I alt 152 forsk-
ningsartikler publiceret imellem 1990 og 2010 analyseres, og deraf udvælger 
Williams og Dixon 48 studier, der lever op til litteraturstudiets inklusionskriterier, 
som er a) der er et havebaseret curriculum, b) fagligt udbytte bliver målt, c) in-
terventionen består af minimum en times ugentlig undervisning i minimum 2 
uger, og d) testmetode er specifikt udviklet til den aldersgruppe, der testes. Den 
overordnede erkendelsesinteresse formulerer Williams og Dixon således: “What 
is the impact of garden-based learning on academic outcomes in schools?” Hvilket på 
dansk kan forstås som en undersøgelse af skolehavers effektfuldhed i relation 
til fagligt udbytte i skolen. Der gennemføres en kategorisering, hvor studierne 
sorteres i henhold til, om der dokumenteres positiv, negativ eller ingen virkning. 
Af denne del udledes, at der i de inkluderede studier er en overvægt af resultater, 
som dokumenterer positive virkninger i forhold til sammenhængen imellem sko-
lehaver og elevers faglige udbytte. 83 % af studierne dokumenterer positiv effekt, 
3 % finder negativ effekt, og 14 % indikerer ingen effekt. Den største virkning 
fremtræder i faget science efterfulgt af matematik, og den tredjestørste virkning 
ses i sprogfagene. Ud over kategoriseringen resumeres alle forskningsresultater, 
og der udledes eksempler på, hvordan fag integreres i skolehaver. De positive virk-
ninger kobles til ”hands on”-erfaring og eksperimentelle læreprocesser i haverne. 
Det pointeres, at skolehaver kan være et effektivt værktøj til at supplere, forbedre 
eller komplementere fagenes mere traditionelle læreplaner (curricula). Men re-
sultaterne indikerer også, at skolehaver har brug for mere curriculumudvikling, 
der integrerer specifikke fagområder, hvis intentionen er at øge elevers faglige 
læring. Williams og Dixon argumenterer for, at deres resultater er konsistente på 
tværs af undervisningsprogrammer, sampling af elever, skoletyper og de mange 
forskelligartede forskningsmetodologier, der funderer de inddragede studier. Men 
samtidig påpeger de, at der i studierne er et generelt problem med manglende 
forskningsstringens. Dette i form af manglende beskrivelser af forskningsmeto-
de, samplingsteknikker og redegørelser for validitet. Derfor anbefaler de, at der 
gennemføres mere systematisk og stringent forskning i skolehavers effektfuldhed. 
Vi vender tilbage til dette studie og temaet omhandlende forskningsstringens i 
afsnittet om kvalitetsvurdering.

Berezowitz et al. (2015) har gennemført et litteraturstudie med titlen School Gar-
dens Enhance Academic Performance and Dietary Outcomes in Children. De indleder 
med at skitsere to forskellige trends i det amerikanske skolesystem. Den ene i 
form af, at der er et stigende fokus på at øge elevers faglige udbytte i skolen, og 
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en stræben efter, at elever præsterer godt i de boglige fag. Den anden trend er 
ifølge Berezowitz et al. en stigende mængde sundhedstiltag i skoler med henblik 
på at forbedre børns sundhed, herunder bekæmpe problemer med overvægt og 
dårlig kondition. Begge trends er udbredt med stor hast i USA igennem de sene-
ste år, og det fremlægges i studiet, at de tilsyneladende ofte er i opposition ved at 
konkurrere om begrænsede økonomiske ressourcer og begrænset tid i skolerne. 
Derfor er det artiklens hensigt at undersøge eksisterende viden om mulige syner-
gier imellem de to trends, og konkret i form af hvordan der kan skabes sådanne 
synergier gennem skolehaver. I studiet gennemføres en variation af søgninger i 
flere forskningsdatabaser, hvilket fører til 3.731 resultater, der scannes på titel og 
abstract. Herefter udvælges 155 som potentielt relevante studier, hvilke gennemlæ-
ses og nærstuderes. Herudfra ekskluderes alle, der ikke måler både fagligt udbytte 
og påvirkning af elevers frugt- og grøntsagsindtag. Det skal være skolehave-inter-
ventioner, der indgår i studierne, og det skal være fra vestlige lande, og sproget 
skal være engelsk. Denne eksklusionsproces medfører, at 12 studier indgår i den 
endelige undersøgelse. Ud fra en syntese af disse undersøgelser konkluderes det, 
at skolehaver kan have en positiv virkning på elevers frugt- og grøntsagsindtag 
i kombination med en positiv virkning på fagligt udbytte. Derfor argumenterer 
Berezowitz et al. for, at de to trends ikke bør betragtes som konkurrerende, men 
snarere komplementerende i relation til skolehaveundervisning.

Blair (2009) har lavet litteraturreviewet The Child in the Garden: An Evaluative 
Review of the Benefits of School Gardening, hvilket er det mest citerede studie i den 
litteratur, vi har inkluderet. Det er et review af amerikansk forskning i skolehaver, 
som har til formål at undersøge, hvilken effekt skolehaver har på elevers faglige 
udbytte og læreres syn på skolehaver som læremiddel. Blair er ikke eksplicit 
omkring metodologien, som anvendes til at kortlægge studiets inddragede litte-
ratur. Rapporteringen er opdelt i henholdsvis kvalitativt og kvantitativt baserede 
undersøgelser. Overordnet viser den kvantitative forskning, ifølge Blair, at børn 
gennem undervisning i skolehaver opnår bedre resultater, fagligt og personligt, 
end de børn, der ikke har skolehaver som en integreret del af deres undervisning. 
Elever, der har deltaget i et skolehaveprojekt, har generelt set højnet deres faglige 
niveau i blandt andet sprogfag, matematik og faget science. Denne pointe ud-
ledes af sammenligninger med børn, der ikke har deltaget i skolehaveprojekter, 
men blot modtaget almindelig klasseundervisning i samme fag. Det udledes 
yderligere, at børns indtag af frugt og grønt tiltager moderat, ved deltagelse i sko-
lehaveundervisning. Blair påpeger dog samtidig, at de kvantitative studier ikke 
viser, om børns attitude over for miljøet eller om deres sociale samspil forbedres. 
Den kvalitative forskning som inddrages i reviewet er hovedsagelig baseret på 
interviews og observationer for at undersøge skolehavers potentialer. Og på den 
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baggrund konkluderer Blair, at skolehaver kan have mange positive potentialer 
hos skolebørn i form af øget selvværd, højere grad af motivation, lyst til at gå i 
skole, større miljøbevidsthed og forståelse for naturens sammenhæng, ejerskab, 
bedre socialt samspil i klassen, højere grad af fysisk aktivitet og en højere grad af 
forældreinvolvering i skolen.

Eksperimentelle studier
Klemmer et al. (2005) præsenterer et quasi-eksperimentelt studie i artiklen Growing 
minds: The effect of a school gardening program on the science achievement of elemen-
tary students. Formålet med studiet er at undersøge effektfuldheden af skolehaver 
med hensyn til at øge grundskoleelevers præstationer i faget science. I studiet 
indgår 647 elever fra 3. til 5. klasse fordelt på syv grundskoler i Texas. Eleverne 
i interventionsgruppen deltager i skolehaveaktiviteter, hvor science curriculum 
er en integreret del. Det kombineres med, at eleverne modtager mere traditionel 
undervisning i et klasselokale. Elever i kontrolgruppen modtager udelukkende tra-
ditionel klasselokaleundervisning i faget science. Resultatet af studiet er, at eleverne 
i interventionsgruppen klarer sig signifikant bedre end eleverne i kontrolgruppen 
på en afsluttende test i faget. Det rapporteres, at der ikke er statistisk signifikant 
forskel på piger og drenges præstationer i interventionsgruppen, hvilket indikerer, 
at havebaseret undervisning har positiv effekt på både piger og drenge, hvad angår 
læring i faget science. Læreplaner, som integreres i havebaseret undervisning, er 
i dette studie mest effektfuldt for drenges vedkommende i 3. og 4. klasse, imens 
det for pigernes vedkommende er mest effektfuldt i 5. klasse.
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Smith og Motsenbocker (2005) rapporterer resultaterne af et quasi-eksperimentelt 
studie i artiklen Impact of Hands-on Science through School Gardening in Louisiana 
Public Elementary Schools. Deres intervention består af et skolehaveprogram, der 
integrerer science curriculum. Dette introduceres på tre skoler, hvorefter der 
gennemføres to timers undervisning én gang om ugen i 14 uger. Deltagerne i 
eksperimentet udgøres af 119 elever på 5. klassetrin. Selve undervisningen foku-
serer på, at eleverne skal have ”hands on”-erfaringer i faget science. Studiet viser, 
at før- og efter-tests viser signifikant forskel på interventionsgruppens før- og 
efter-resultater, imens der ingen signifikant forskel er på elevernes præstationer i 
kontrolgruppen. Smith og Motsenbocker konkluderer herudfra, at interventionen 
har en positiv effekt på elevers præstation i faget science.

Kirby (2008) præsenterer i artiklen A Garden of Learning et studie, der tager ud-
gangspunkt i opstart af en skolehave i Washington. Faget matematik integreres 
via arbejde med at måle op i forbindelse med etablering af skolehaven. Dermed 
fokuseres der på, at eleverne tilegner sig viden om geometri. De praktiske opgaver 
er forskelligartede og indbefatter nivellering af jord, etablering af dræn, fyldning 
af bede med jord, udplantning med udregning af pladsbehov og placering etc. 
Yderligere arbejder eleverne med skriftlighed i form af at beskrive deres forskel-
lige konstruktioner og formål hermed. Eleverne får forskellige skriftlige opgaver 
i relation til afslutningen af projektet, således at faget engelsk også integreres. 
Elevernes læringsprogression testes løbende i projektet, og på baggrund heraf 
konkluderes det, at eleverne forbedrer deres faglige forståelse i både engelsk og 
matematik. Deres skrivefærdigheder forbedres naturligt ved, at evnen til at for-
mulere sig skriftligt øges. Eleverne bliver endvidere bedre til at samarbejde og til 
at løse faglige problemstillinger.

Pigg et al. (2006) præsenterer i artiklen Effects of a Gardening Program on the 
Academic Progress of Third, Fourth, and Fifth Grade Math and Science Students et 
quasi-eksperimentelt studie, hvor elevers præstation i fagene science og matema-
tik undersøges. 196 elever på en skole udvælges og opdeles i to grupper. Elever i 
den eksperimentelle gruppe deltager i et skolehaveprogram i kombination med 
traditionel klasseundervisning i fagene matematik og science. Elever i kontrol-
gruppen undervises udelukkende med traditionel klasseundervisning i de samme 
fag, i samme periode. Eleverne modtager lige mange undervisningstimer, og 
forløbet afsluttes med en standardiseret national test. Undersøgelsen rapporterer, 
at der ikke er statistisk signifikant forskel på de to gruppers præstation i science, 
hvilket indikerer, at eleverne i de to grupper havde omtrent samme udbytte af de 
to undervisningsformer. Der fremgår derimod en statistisk signikant forskel på 
grupperne i faget matematik. De elever, der modtager traditionel matematik- og 
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science-undervisning, præsterer bedre end dem, der bliver undervist efter skole-
haveprogrammet. Yderligere dokumenteres det, at de yngste elever i studiet har 
større udbytte af haveundervisning end de ældste. Undersøgelsen indikerer, at 
nogle elever præsterer bedre efter at have deltaget i haveprogrammet, men gen-
nemsnitlig er det ikke nødvendigvis en mere effektiv undervisningsmetode. Det 
understreges, at disse resultater modstrider andre undersøgelser, og det pointeres, 
at denne undersøgelse kun omfatter én skole og ét skolehaveprogram.

Luna et al. (2015) har publiceret artiklen Gardening for Homonyms: Integrating Scien-
ce and Language Arts to Support Children’s Creative Use of Multiple Meaning Words. 
Heri præsenteres eksempler på, hvordan en kombination af sprog og naturfag 
integreres i skolehavens undervisning. Det konkrete undervisningsprogram har 
titlen Gardening for Homonyms. Homonymer er to eller flere ord, der staves og 
udtales ens, men har forskellig betydning. Undervisningen er rettet mod, at elever 
udvikler nye måder at tænke på ord og ordspil, imens de udvikler et vokabular 
relateret til økosystemer. Undervisningen gennemføres med to 2. klasser, og der 
laves før- og efter-tests, samt en opfølgende test for at måle elevers kompetence i 
forhold til at generere og bruge homonymer. Herudfra konkluderes det, at denne 
undervisningsmetode kan resultere i både kort- og langsigtet læring. Undervis-
ningen styrker elevernes kreative tænkning og brug af sprog. Yderligere bliver 
elevernes forståelse af homonymer også brugt i andre fag. Samtidig konkluderes 
det, at elever får et øget engagement i at læse og skrive.
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Kvalitative studier
Hazzard et al. (2011) undersøger i studiet Best Practices Models for Implementing, 
Sustaining, and Using Instructional School Gardens in California, hvad der er bedste 
praksis med hensyn til at implementere haver og gøre dem bæredygtige på skoler. 
Erkendelsesinteressen undersøges ved at udvælge ti eksemplariske skoler, som 
kompareres. Et af kriterierne for at definere en skole som eksemplarisk er, at 
haven integreres i undervisningen,1 hvilket gør undersøgelsen relevant for dette 
litteraturstudie. Kvalitative data indsamles gennem interviews med nøglepersoner 
fra udvalgte skoler. Nøglepersoner defineres som personer med direkte indflydelse 
på skolehavens succes ifølge skolens leder. Det konkluderes, at skoler med størst 
succes har en del- eller fuldtidsansat koordinator eller gartner tilknyttet, dvs. en 
specialiseret medarbejder med hovedansvaret for haven. Således kan faglære-
ren fokusere på faget. Et godt samarbejde imellem lærer og koordinator sikrer 
gennemførelse af standardiserede lektioner i skolens fag, som foregår i haven. 
Det pointeres, at et standardiseret havebaseret curriculum er centralt for havens 
funktionalitet på skolen. Vel at mærke et curriculum, der integrerer fagene. Det 
rapporteres, at det er meget forskeligt fra skole til skole, hvilke fag der integreres i 
haverne, og at det spænder bredt. Der er også stor forskel på, hvordan faglærerne 
griber haveundervisning an, rangerende fra at faglæreren tilrettelægger og gen-
nemfører lektioner selvstændigt, til at alt ansvar lægges over på koordinatoren, 
mens faglæreren bliver en form for undervisningsassistent. Nøglepersonerne 
bliver spurgt om, hvad de opfatter som det mest ideelle curriculum i forhold til 
skolehaver. Det sammenfattede svar er, at der udarbejdes beskrivelser af korte lek-
tioner, som tilsammen kan udgøre et længere undervisningsforløb. Det optimale 
er, at det nationale curriculum for fagene formuleres enkelt og tydeligt, så både 
læringsmål og undervisningsmetode fremgår for hver lektion.

Winters et al. (2010) I artiklen Cultivating Math and Science in a School Garden 
præsenteres en ideografisk analyse af ”The math garden” (matematikhaven). Dette 
er et tiltag på en skole i Tennessee, hvor en have er anlagt med intentioner om, at 
elever kan afprøve matematikfærdigheder. På baggrund af deres observationer af 
dette tiltag argumenterer Winters et al. for, at det udendørs klasselokale ikke skal 
betragtes som adskilt fra det indendørs klasselokale. Derimod bør udeundervis-
ning ses som en forlængelse af fagspecifik indendørs undervisning, hvor elever 
får mulighed for at forstærke og anvende viden og færdigheder, i en menings-
fuld kontekst. Netop mening pointeres at være centralt for elevers læreproces. I 

”matematikhaven” får eleverne ”hands on”-erfaringer med at måle grøntsagers 
dimensioner, føre logbog herover og sammenligne egne målinger med klasse-

1  Den eksakte formulering er: incorporation into the academic structure.
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kammeraternes. Matematik opleves dermed som en meningsfyldt aktivitet for 
skolens yngste elever, som er målgruppen i dette studie.

Selmer et al. (2014) rapporterer i artiklen What Should We Grow in Our School 
Garden to Sell at the Farmers’ Market? Initiating Statistical Literacy through Science 
and Mathematics Integration erfaringer fra et konkret skolehaveprojekt. Projektet 
omhandler, at elever dyrker egne grøntsager i skolens have for derefter at sælge 
disse på et lokalt marked. For at integrere fagene matematik og science formuleres 
læringsmål relateret til statistik. Eleverne skal således i kombination med deres 
havearbejde udforme og gennemføre surveys for at undersøge efterspørgslen på 
de produkter, de intenderer at sælge. Således får elever erfaringer med konstruk-
tion af spørgeskema, dataindsamling, analyse og fortolkning af statistisk data. 
Studiets afrapportering beskrives som erfaringsbaseret på gennemførelse af pro-
jektet med to klasser. Det er således en kombination af deltagende observation og 
interviews, men metodologien, der anvendes, er ikke velbeskrevet i artiklen. Det 
konkluderes, at tilgangen i projektet er oplagt for at facilitere læring om statistik. 
Det påpeges, at det er vigtigt at stilladsere elevernes viden, hvilket er en metafor 
med den betydning, at det er vigtigt, at eleverne tilegner sig grundlæggende vi-
den om statistik, før de gør egne erfaringer i skolehaveprojektet. Altså en vekslen 
imellem traditionel klasselokaleundervisning og det mere selvstændige arbejde 
med deres skolehaveprojekt.

Mixed methods-studier
Passy (2014) rapporterer i artiklen School gardens: teaching and learning outside 
the front door et studie baseret på mixed methods, hvor ti skoler i England indgår. 
Kvantitative registerdata bruges til at undersøge karakteristika ved de skoler, som 
udvælges i form af socioøkonomisk baggrund, elevernes eksamensresultater, sko-
lestørrelse etc. Via surveys undersøges læreres oplevelser og vurderinger af skole-
haveundervisning. Observation af undervisning og interviews med elever, lærere 
og forældre anvendes til at få dybdegående indsigt i studiets erkendelsesinteresse. 
Denne omhandler, hvordan skolehaver bruges som en del af undervisningen, og 
hvilken virkning undervisningen har på elevers læring. Passy gennemfører en 
tematisk analyse af fire områder for læring, som er: 1) kognitiv læring – tilegnelse 
af viden, 2) affektiv læring – ændring af holdninger, værdier og selvforståelse, 3) 
behavioristisk og fysisk læring – ændret opførsel og tilegnelse af færdigheder samt 
4) interpersonel og social læring – udvikling af kommunikations- og samarbejdsev-
ner. Studiet rapporterer positive virkninger af skolehaver inden for alle disse fire 
læringsområder, men for vores litteraturstudie finder vi særligt resultater af det 
kognitive læringsområde relevant. Passy fokuserer på tilegnelse af faglig viden 
igennem skolehaveundervisning, der integrerer curriculum fra en variation af fag, 
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og konkluderer, at skolehaver generelt kan bidrage til elevers faglige læring. Dette 
er særligt gældende for elever, der kæmper med motivation i forbindelse med 
indendørs klasselokaleundervisning. Fagintegrerede skolehaver kan opmuntre 
disse elever og medføre, at de engagerer sig i undervisningen og pludselig oplever 
glæde og succes ved eksempelvis et fag som matematik.

Pascoe og Wyatt-Smith (2013). I artiklen Curriculum literacies and the school garden 
rapporteres et studie af australske skolehavers potentiale for effektiv undervisning 
på skolens mellemtrin. Konkret med hensyn til muligheder for at bruge skolehaver 
til at undervise i fagene med henblik på, at elever tilegner sig fagspecifik ”lite-
racy”. Der henvises til flere publicerede definitioner på ”literacy”-begrebet, men 
artiklen udleder ikke nogen entydig definition. Der præsenteres perspektiver på, 
hvordan skolehaver kan bidrage til læring i en lang række fag, heriblandt engelsk, 
matematik og faget science. Artiklen baseres på et design, der inkorporerer et 
litteraturstudie, kvalitative interviews, observation samt kvantitative data fra na-
tionale tests. Det konkluderes, at meningsfuld integration af naturfag, engelsk 
og matematik i skolehaver kan støtte elevers læring i det indendørs klasselokale 
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og herunder støtte elevers udvikling af fagspecifik literacy. Endvidere at elevers 
undervisningsengagement og læring øges, når fag kobles til have. Studiet udleder 
også, at der er en generel forbedring af elevers skrivefærdigheder, og at deres 
attitude i forhold til at lære forbedres.

Carley (2013) har i sin ph.d.-afhandling med titlen Fostering Science Literacy, En-
vironmental Stewardship, and Collaboration: Assessing a Garden-Based Approach to 
Teaching Life Science blandt andet gennemført og dokumenteret et mixed met-
hods-case-studie. Her undersøges, hvordan skolehaveundervisning bidrager til 
elevers læring i faget science. Der anvendes en variation af metoder bestående af 
før- og efter-tests, interviews og observation. Deltagerne i studiet består af elever 
fra 2. klasse (fire klasser i alt) og deres lærere. Det konkluderes, at eleverne opnår 
naturfaglig viden i skolehaven, og at læringen er drevet af ”real-world”-erfaring. 
Læringen er endvidere socialt medieret og baseret på indre motivation og frivil-
lighed. Det fremhæves, at haveundervisning med disse karakteristika er mere 
uformel end traditionel undervisning, hvilket kan være positivt med hensyn til, 
at elever indfrier læringsmål i faget science. Det konkluderes, at det uformelle 
opstår via den eksperimenterende undervisningsform i den undersøgte skolehave, 
hvor elever har mere frie rammer, end de er vant til i forbindelse med indendørs 
undervisning.

Survey
Graham et al. (2005) har skrevet artiklen Use of School Gardens in Academic Instruc-
tion, som baseres på en undersøgelse af skolehavers status i californiske skoler. 
Data indsamles ved brug af et survey, som udsendes til samtlige skoleledere i 
Californien. Dermed distribueres det elektroniske spørgeskema til 9.805 mulige 
respondenter, hvor 43 % svarer (N = 4.194). Der undersøges, hvordan skolehaver 
bruges i praksis, holdninger til brugen af haver i skoler og opfattelser af, hvilke 
barrierer der er forbundet med at bruge skolehaver til fagspecifik undervisning. 
Resultaterne analyseres deskriptivt gennem frekvensanalyser. Den mest hyppige 
begrundelse for at bruge skolehaver er at forbedre fagspecifik undervisning, og 85 
% af respondenterne tilkendegiver, at deres skole bruger skolehaver til netop dette 
formål. 88 % af respondenterne tilkendegiver, at mangel på tid er en barriere for 
at integrere haven som en del af den faglige undervisning. 74 % tilkendegiver, at 
manglen på undervisningsmaterialer, der kobler skolehaven og fagenes curricu-
lum, er en barriere. Mangel på læreres interesse, viden, erfaring og uddannelse i 
brugen af skolehaver fremhæves af 70 % som en barriere. Skolehaverne bliver især 
anvendt til undervisning i science, inklusiv miljøundervisning, og ernæringslære. 
Skolelederne er enige om, at undervisningsmaterialer med mere dybtgående og 
omfattende curriculumintegration vil være nyttige for fagundervisning i skolehaver.
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Kvalitetsvurdering

I det foregående har vi præsenteret resumeer, hvor vi har tilstræbt at beskrive 
det essentielle indhold af de studier, som er kortlagt. I dette afsnit vil vi forholde 
os kritisk til den viden, der fremskrives ved at diskutere og vurdere kvaliteten af 
forskningen.

Som Williams og Dixon (2013) påpeger, så er der en udfordring med kvaliteten 
af den forskning, der er gennemført inden for feltet. Særligt angående de ekspe-
rimentelle studier, som vi har kortlagt. Eksempelvis studiet Impact of Hands-on 
Science through School Gardening in Louisiana Public Elementary Schools af Smith 
og Motsenbocker (2005). Heri rapporteres resultaterne af et quasi-eksperimentelt 
interventionsstudie, hvilket består af et skolehaveprogram, der integrerer science 
curriculum. Smith og Motsenbocker konkluderer, at interventionen har en posi-
tiv effekt på elevers præstation i faget science. Dette er et af studierne, som også 
indgår i Williams og Dixons (2013) litteraturstudie. Det er vores vurdering, at der 
er flere metodiske problematikker i dette studie. Der gennemføres en statistisk 
Cronbachs alpha-test på elevernes testresultater. Der rapporteres alpha = 0,4, og 
herudfra konkluderes, at resultaterne er reliable, selv om det i gængs inferential 
statistik normalt er en grænse på 0,7, der accepteres som udtryk for reliabilitet 
(Peterson, 1994; Streiner, 2003). Den eksperimentelle gruppe scorer 38,95 i te-
sten før og 42,35 efter med en p-værdi på 0,01, hvilket er et statistisk signifikant 
resultat. Kontrolgruppen scorer henholdsvis 36,45 og 37,63 med en p-værdi på 
0,39 (ikke signifikant). Hermed kan det udledes, at interventionsgruppen havde 
en positiv effekt, men tallet er problematisk at sammenligne med kontrolgruppen, 
fordi resultatet ikke er statistisk signifikant. Hvor stort udbyttet er for eleverne, er 
dermed vanskeligt at vurdere uden et sammenligningsgrundlag. At resultaterne 
ikke er signifikante, kan skyldes det lave antal deltagere, der indgår i studiet, og 
dermed bliver deres konklusion meget tvivlsom. Dette vurderer vi at være et ek-
sempel på et relativt ringe gennemført eksperimentelt studie, hvilke vi har fundet 
flere af inden for feltet, på grænsen til at skulle ekskluderes. Men hvorfor er de så 
medtaget i dette litteraturstudie? Vores begrundelse herfor er, at selv om kvaliteten 
er ringe, så er det blandt den bedste viden som findes, hvilket også er Williams 
og Dixons (2013) argument for at inkludere studiet i deres review. Der mangler 
således solide eksperimentelle studier inden for feltet. Derimod vurderer vi, at 
de øvrige forskningsbidrag overvejende er resultat af god forskningspraksis og 
kvalitet, idet metoderne generelt er velbeskrevne, og der forekommer høj grad af 
gyldighed og pålidelighed.
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Opsamling og delkonklusion

En af vores hensigter i dette litteraturstudie er at undersøge, om elever kan lære 
noget af skolehaveundervisning, som rækker ud over mad, måltider og sociale 
kompetencer. Konkret om elever bliver dygtigere til skolens fag igennem fagin-
tegreret skolehaveundervisning. Indtil nu har vi kortlagt og redegjort for eksiste-
rende forskning, som opererer med dette emne, og herfra udleder vi entydigt: 
JA, skolehaver kan være en oplagt undervisningsmetode, hvorigennem elever 
kan tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer i matematik, kemi, fysik, 
skriftlighed, læsning samt andre af skolens fag og emner. Principielt kan alle fag 
integreres i skolehaverne, hvis lærere formår at tilrettelægge undervisningen, så 
denne giver mening for elever. Denne konklusion drager vi på baggrund af de 
generelle indikationer, som den kortlagte forskning tilvejebringer. Men vi vil sam-
tidig pointere, at ikke alle skolehaveprogrammer har positive resultater, hvad angår 
elevers faglige udbytte. Et mindretal af studier dokumenterer den samme eller 
lavere effektfuldhed i forhold til traditionel klasselokaleundervisning. Skolehaver 
har således ikke ubetinget en positiv virkning, og fagintegration er ikke altid en 
succes. Der er som beskrevet mange forklaringer på, hvorvidt fagenes integrati-
on i haverne bliver en succes eller en fiasko. Det vender vi tilbage til senere, her 
retter vi blikket mod den anden erkendelsesinteresse i dette litteraturstudie, som 
omhandler at undersøge, hvordan fag kan integreres.
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5. FAGENES INTEGRATION I HAVER 
– HVORDAN GØRES DET?

I dette kapitel er det vores intention at undersøge mere detaljeret, hvordan fag 
kan integreres i skolehaver, og hvordan skolehaver kan integreres i fag. For at 
besvare disse spørgsmål inddrager vi de kortlagte studier fra forrige kapitel, som 
alle bidrager med en række konkrete eksempler. Men disse er gennemgående 
relativt kort beskrevet, fordi det er forskningsartikler, som har et andet formål 
end udelukkende at beskrive pædagogisk praksis. Derfor har vi yderligere valgt 
at undersøge litteratur, der beskriver de programmer for undervisning, som de 
kortlagte studier baseres på. Det være sig undervisningsmidler, læseplaner, cur-
riculum og faglitteratur. Her findes megen litteratur, som beskriver eksemplarisk 
undervisning, der har til formål at inspirere til fagintegration i skolehaver. Ved 
at udvælge dele heraf vil vi fremskrive perspektiver på, hvordan fagintegration i 
skolehaver praktiseres i forskellige pædagogiske kontekster. Herunder hvordan 
skolehaver kan bruges til undervisning i forskellige fag og emner. Dette skal ikke 
forstås som en fuldstændig oversigt over alle måder, hvorpå fagintegration kan 
foregå. Ej heller som en anvisning på, hvad der er den bedste pædagogiske prak-
sis med hensyn til at integrere fag i skolehaver. Sådanne bestemmelser vil altid 
være afhængige af pædagogisk kontekst og dermed være funderet på læreres og 
pædagogers didaktiske refleksioner og professionelle dømmekraft. Vores bidrag 
er eksempler fra en mangfoldighed af internationale pædagogiske praksisser, 
der kan fungere som fagdidaktisk inspiration. Endvidere er formålet med disse 
eksempler at udlede en generaliserende skolehave-fagdidaktik.

Matematik

Faget matematik er en integreret del i flere af de undervisningsprogrammer, vi 
har kortlagt. De opstiller typisk læringsmål, der relaterer til geometri (Kirby, 2008; 
McCarty, 2010; Pascoe & Watt-Smith, 2013; Winters, Ring, & Burriss, 2010). 
Eksempelvis opmåling og udregning af arealer, hvor elever skal forholde sig til 
forskellige geometriske former og figurer, som fremtræder i haven, og som der 
ofte skal træffes valg imellem. Det være sig formen på bede eller hvilke forma-
tioner der plantes i (Dickerson, 2017). Opstart af nye haver eller modificering af 
eksisterende haver er også en aktivitet, hvormed geometri kan integreres i haven 
(Kirby, 2008; Selmer, Valentine, Luna, Rummel, & Rye, 2016). I stedet for at lade 
det være tilfældigt, hvordan haven designes, har eleverne på forhånd fået under-
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visning i, hvilke faktorer der er vigtige, når en have skal etableres. Det være sig 
udregning af optimal størrelse på bede, afhængigt af hvilke og hvor mange planter 
der skal dyrkes. Udregning af, hvor meget jord der skal flyttes i forbindelse med 
etablering af konstruktioner. Beregning af, hvor meget plads hver elev/gruppe af 
elever kan være ansvarlig for, og herunder brøkregning for at uddele arealer ligeligt 
imellem grupper af elever. Beregning af forbrug af byggematerieler til at etablere 
forskellige konstruktioner i haverne. Beregning af placeringer, som tager hensyn 
til brandregler om tilgængelighed, samt tilgængelighed med diverse havemaskiner. 
Udregning af, hvor lange vandslanger der skal bruges alt efter havens størrelse.

Elevers arbejde med at udforme et økonomisk budget og et regnskab over haveak-
tiviteter er også en måde, hvorpå matematik integreres i skolehaveprojekter (Kirby, 
2008; Passy, 2014; Selmer, Rye, Malone, Fernandez, & Trebino, 2014). Der opstilles 
en budgetramme, som skal overholdes, men inden for budgettet kan elevrene frit 
træffe valg. Dette er en måde, hvorpå der kan undervises i faget matematik med 
en høj grad af elevdeltagelse igennem skolehaven. Som resultat af elevers høje 
grad af medbestemmelse får de ejerskab over projektet, og succes er afhængig af 
de økonomiske beregninger, som de selv gennemfører og træffer beslutninger ud 
fra. Således bliver det eksempelvis meningsfuldt at beregne prisforskelle på, hvor 
høje bede der etableres. Det kan også være beregning af samlet pris på indkøb af 
gødning og kompost over et helt forløb, kontra selv at fremstille det. Eller udregning 
af, hvor meget der skal sås ud fra en fastsættelse af klassens behov for udbytte af 
grøntsager (Jolly & Leisner, 2012). Sådanne matematikopgaver kan være lettere 
at relatere til, fordi de er koblet til noget meget konkret, som eleverne arbejder 
med. Dermed bliver matematikken også mere meningsfuld end ved mere tradi-
tionel klasselokaleundervisning. Et andet eksempel på økonomiberegninger er i 
forbindelse med, at elever sælger deres dyrkede produkter. I en sådan kontekst 
skal eleverne være med til at planlægge en salgsaktivitet. Det kan være på et lokalt 
marked, eller i forbindelse med et skolearrangement. Eleverne skal prissætte deres 
produkter ud fra budgettet. De skal gennemføre salgsaktiviteten. Afslutningsvis 
skal eleverne optælle de penge, der kommet ind på salg, og lave et endeligt regn-
skab (Passy, Morris, & Reed, 2010; Selmer et al., 2014; Skovsbøl, 2012).

For at integrere matematikfaget i skolehaven kan der også arbejdes med måling af 
grøntsagers længde, rumfang og vægt (Rye et al., 2012; Winters et al., 2010). Her 
viser forskningen, at det særligt kan motivere de yngste elever at føre logbog over, 
hvordan grøntsager gror, og følge progressionen heri. Yderligere at sammenligne 
med de øvrige elevers logresultater. En konkret matematisk opgave kan være at 
udregne, hvor mange frø der skal anvendes. Tælle og holde regnskab med, hvor 
mange der plantes, hvor mange der spirer, og hvor stort et afkast hver enkelt 
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plante giver (Winters et al., 2010). En sådan proces kan medføre, at elever har 
deres egne indsamlede tal, som de kan lave simpel statistik over på de lave klas-
setrin, og mere komplicerede matematiske udregninger på de højere klassetrin. 
En anden anvendelsesmulighed for elevernes data er at lade dem lave grafer, som 
visuelt kan illustrere de indsamlede tal. Dette kan foregå med papir og pen eller 
med matematisk software. Dette ud fra en konkret opgave, som læreren stiller 
dem, hvilket oplagt kan foregå i det indendørs klasselokale (Dickerson, 2017). Et 
andet eksempel på at bruge logbogen til at integrere matematikfaget kan være i 
forbindelse med eksperimenter i skolehaverne. I Norge har en gruppe børn i for-
bindelse med et skolehaveprojekt eksperimenteret med gødning. De har plantet 
flere rækker af ens afgrøder, hvorefter de gøder dem med henholdsvis hønsemøg, 
hestemøg, komøg, kommercielt fremstillet gødning og hjemmelavet kompost. 
Planternes vækst måles løbende, og der føres logbog over resultaterne. Afslut-
ningsvis vejes afgrøderne, og alle data føres ind i et Excel-ark. Gennemsnitshøjde 
og -vægt udregnes, og der laves grafer over vækstprocessen samt slutresultaterne. 
Som afslutning på opgaven kan de konkludere, hvilken gødning der er mest op-
timal for netop denne plante. Eleverne skulle endvidere forberede en mundtlig 
præsentation, hvor de viste og begrundede deres resultater. Dette betragtes som 
en supplerende metode, hvor havens resultater kommer til live i det indendørs 
klasselokale i forbindelse med matematikundervisningen (Scheie, 2015). Faget 
matematik integreres også i skolehaver som en del af undervisningen i naturfag, 
hvilket vi vil vende tilbage til senere. Men lad os først rette fokus på sprogfag.

Sprogfag – læsning, skriftlighed og formidling

Skriftlighed inddrages også som et praktisk værktøj i flere skolehaver. Skilte, der 
markerer, hvad der er plantet forskellige steder, samt beskrivelser af, hvordan hver 
enkelt plante skal passes: Hvor meget vand planterne skal have, hvor ofte de skal 
gødes, hvornår de er sået, og hvornår de forventeligt skal høstes etc. (Kirby, 2008). 
Udarbejdelsen af sådanne skriftlige produkter kan oplagt foregå i det indendørs 
klasselokale, hvor elever selvstændigt arbejder med at søge og dokumentere viden. 
Herefter printes og lamineres de skriftlige produkter og tages med ud i haven, 
hvor de bruges til at støtte elevernes arbejde.

Der er eksempler på, at skolehaveprojekter afsluttes med, at elever skriver en opgave 
med afsæt i deres erfaringer (Kirby, 2008; Selmer et al., 2014). Opgaven stilles 
af læreren og kan udformes på mange måder. Det kan være i form af en fristil, et 
digt, en novelle, en rapport, eller det kan være billeder og video af elevernes forløb, 
som de skal analysere eller beskrive. Afslutningen med en opgave bruges også 
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af lærere til at vurdere elevers udbytte af skolehaveundervisning. Eksempelvis 
ved at give elever en skriftlig refleksionsopgave over deres læringsudbytte, hvor 
det skriftlige produkt er at betragte som tegn på læring. Et andet eksempel på, 
hvordan skriftlighed kan integreres, er, at elever får til opgave at observere haven 
via alle sanser og efterfølgende beskrive deres oplevelser skriftligt. Undervise-
ren kan med fordel udstikke retningslinjer for, hvad der skal observeres, såsom 

”observér planter” eller ”observér dyr”, og læreren kan specificere, hvad eleverne 
skal være opmærksomme på. De skriftlige produkter danner således grundlag 
for en indendørsundervisning, hvor fremstillingsformer, ordvalg, synonyme ord, 
tekstbetydning og fortolkningsmuligheder sammenlignes på tværs af produkter, 
og elever får til opgave at analysere hinandens arbejde (Luna, Rye, Forinash, & 
Minor, 2015). En lignende undervisningstilgang kan være at lade elever begive sig 
ud på en sansetur i skolehaven med papir og blyant. Her skal de kortfattet sætte 
ord på deres sanseoplevelser. De skal beskrive, hvad de ser, hører, dufter, smager 
og mærker. Efterfølgende kan deres noter danne grundlag for at skrive digte eller 
producere andre skriftlige produkter i forbindelse med den indendørs klasselokal-
eundervisning. Formålet med en sådan undervisning er, at elever lærer at omsætte 
sansning til sprog, og at elever udvikler deres ordforråd og begrebsverden i haven 
(Skovsbøl, 2012, s. 157). En anderledes måde at integrere skriftlighed som en del 
af skolehaven på kan være som afslutning på et skolehaveprojekt, hvor elever 
får til opgave at skrive et brev til de elever, der skal overtage haven året efter. Et 
sådant brev kan udformes på mange måder og tjene forskellige formål. Eksem-
pelvis videregivelse af erfaringer, opsætning af en skattejagt eller udformning af 
små gåder omkring haven. Fælles er, at eleverne tilegner sig kompetence i den 
skriftlige fremstilling, som læreren vælger at undervise i, imens de elever, der 
modtager, brevene kan få mulighed for at øve læsekompetencer (Alexander, 2017).

Nogle skolehaveprojekter inkorporerer et forsøg på at tiltrække eksterne donati-
oner (Dickerson, 2017; Hazzard, Moreno, Beall, & Zidenberg-Cherr, 2011). Dette 
kan være i form af lokale virksomheder, der donerer jord eller byggematerialer 
til skolens haveprojekt (Kirby, 2008). Andre projekter forsøger at få frivillige til 
at hjælpe med undervisningen eller hjælpe med havens løbende vedligeholdelse 
(Selmer et al., 2014). Elever kan i denne sammenhæng få til opgave at tage kon-
takt til eksterne virksomheder og potentielt frivillige hjælpere ved kort skriftligt at 
beskrive deres projekt, eventuelt suppleret med deres budgetberegninger, som de 
laver i faget matematik. Følgelig får de erfaringer med skriftlig kommunikation. 
Nogle har i denne kontekst også arbejdet på at få mediedækning af deres aktivi-
teter, og dermed henvendt sig skriftligt til tv-stationer og aviser (Kirby, 2008). I 
forlængelse heraf kan det være oplagt at lade elever skrive takkebreve til frivillige, 
donationsgivere eller medier, som har vist interesse i skolehaven, for yderligere 
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at arbejde med elevers skriftlighed (Dickerson, 2017). Nogle forløb slutter med et 
arrangement, hvor forældre og andre interesserede inviteres til at komme og se 
skolehaven og elevernes resultater. Her præsenterer eleverne deres proces og deres 
produkter for derigennem at arbejde med mundtlig formidling. Planlægningen 
heraf kan foregå i det indendørs klasselokale, imens den endelige formidling oplagt 
sker i haven (Kirby, 2008; Scheie, 2015). Andre slutter med en markedsdag, hvor 
eleverne skal sælge deres produkter (Selmer et al., 2014). Heri ligger der også en 
mundtlig formidling i den konkrete salgsaktivitet, hvor potentielle købere bliver 
præsenteret for elevernes forløb og produkter.

For at udvikle kompetencer i skriftlighed og læsning har et engelsk skolehave-
program arbejdet med skriftlige beskrivelser af elevers processer og produkter. 
Beskrivelserne resulterede i en bog, som blev sendt til en samarbejdsskole i et 
andet land med anderledes klima og madkultur. Samarbejdsskolen gjorde det 
samme og sendte deres bog retur. På denne måde får elever erfaring med skrift-
lig formidling, samtidig med at de lærer om madkultur og traditioner fra andre 
geografiske lokationer, end de selv er bekendte med (Passy, 2014). Denne under-
visningstilgang kan benyttes nationalt eller i samarbejde med andre lande, der 
taler samme sprog. Men hvis underviseren vil inkorporere fremmedsprog, så kan 
der samarbejdes med et skolehaveprogram fra en geografisk kontekst, hvor der 
tales det pågældende fremmedsprog.

Naturfag – fysik, kemi og biologi

I de mange amerikanske studier, vi har inddraget, er det særligt faget science, der 
vises interesse for. I den amerikanske grundskole er dette et meget bredt fag, som 
inkorporerer de naturvidenskabelige fagområder fysik, kemi, matematik, geografi 
og biologi. Der lægges også vægt på at undervise i naturvidenskabelige processer, 
således at elever får en bedre forståelse for naturvidenskabens metoder, og at elever 
kritisk kan vurdere naturvidenskabelige beviser (Reiss & White, 2014). Den danske 
ækvivalent til faget science er naturfag, hvorunder der i den danske grundskole 
undervises i fagene biologi, fysik/kemi, geografi, matematik og natur/teknologi 
(EMU, 2017). Flere af de kortlagte studier eksemplificerer, hvordan elever kan 
arbejde med naturfag som fysik, kemi og biologi (Fisher-Maltese, 2013; Luna et 
al., 2015; Pascoe & Watt-Smith, 2013). I dette afsnit vil vi uddybe, hvordan netop 
disse fag kan integreres i skolehaver. Eksempelvis kan elever arbejde med at un-
dersøge jorden i skolehaven igennem kemiske tests med måling af pH-værdi eller 
kalkindhold. Elever kan således potentielt tilegne sig viden om syre og base eller 
grundstoffer. Denne undervisningsaktivitet kan også danne basis for at undervise 
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i sammenhængen mellem de biologiske væsener, der lever i jorden og påvirker 
dennes kemi, samt basal læring om kemi og biologi (Pascoe & Watt-Smith, 2013). 
I relation til dette tema er der også en kobling til miljø og bæredygtighed, hvor det 
kan være meningsfuldt for elever at forholde sig til, hvordan deres valg påvirker 
miljøet (Williams & Brown, 2012). En anden måde, hvorpå naturfag kan integre-
res i skolehaver, er ved måling af temperaturer. Dette i henholdsvis jord, luft og 
vandingsvand med henblik på at sikre de bedste vækstbetingelser for skoleha-
vens planter. Endvidere at gøre tiltag, der kan forbedre temperaturforholdene for 
planterne (Skovsbøl, 2012; Williams & Brown, 2012). Denne undervisningsform 
kan også integrere faget matematik, ved at temperaturmålingerne registreres på 
forskellige klokkeslæt, forskellige dage og forskellige årstider. Således kan der 
laves simpel statistik, som eventuelt kan sammenlignes med logbøger for afgrø-
dernes vækst. Således kan elever ud fra deres erfaringer i skolehaven kombineret 
med deres matematiske kompetencer afgøre og erkende, hvad der er de bedste 
vækstbetingelser for deres planter (Alexander, 2017).

Biologi er centralt for at forstå de processer, som planterne i skolehaven gennemgår. 
Her kan det være oplagt at arbejde med læringsmål, der relaterer til fotosyntese, 
eller hvordan planter optager næringsstoffer og vand (Rye et al., 2012; Williams & 
Brown, 2012, s. 99-104). Efter en teoretisk gennemgang kan elever kigge på deres 
egne dyrkede planter under et mikroskop og observere, hvad der sker, når de ud-
sættes for UV-lys, CO2, vand eller næringsstoffer. Hvis det er langtidseffekter, der 
skal undersøges, så kan elever arbejde med billeder taget på forskellige tidspunkter 
i en sådan proces. Elever kan også gøre erfaringer med planter og lysforhold ved at 
eksperimentere med at dyrke planter i forskelligt lys, såsom direkte og indirekte 
sollys, UV-belysning eller mørke/skygge. Et andet naturvidenskabeligt eksperi-
ment, der kan gennemføres i relation til vandoptag, er at tage en selleristilk og 
anbringe den i vand med rød frugtfarve. Elever kan så observere, hvordan sellerien 
langsomt bliver rød, idet den absorberer vandet. Herudfra skal elever besvare en 
række spørgsmål som eksempelvis: Hvordan optages vandet? Hvad får selleri til 
at gro? Hvor hurtigt gror selleri etc. I stedet for at en lærer giver elever svar, får de 
til opgave selv at finde svar i bøger og via internettet for at støtte deres læreproces 
og gøre sig erfaringer med informationssøgning og læsning (Williams & Brown, 
2012). Der kan også afprøves vanding med forskellige metoder, hvor farvet vand 
kan give en indikation på, hvilken vandingsmetode der afstedkommer hurtigst 
vandoptag i planten. Et andet eksempel på biologifagets integration i skolehaven 
er den ”Darwin-tænkende gåtur”. Dette er en undervisningssession tilrettelagt 
og gennemført i England, hvor elever i det indendørs klasselokale undervises 
i Darwins teorier og naturvidenskabelige metoder. Herefter får de til opgave 
at gå en tur i skolehaven, hvor de skal tænke ligesom Charles Darwin. De skal 
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forestille sig, hvilke spørgsmål han ville have stillet, samt hvordan han ville have 
klassificeret sine iagttagelser. Læringsmålet for denne undervisning er at vække 
elevers interesse for den naturlige verden og introducere begrebet videnskabelig 
klassifikation, som det kendes fra biologien (Passy, 2014).

Kompostering er et andet emne, som gøres til genstand for læring i naturfag. Det 
kan være læring om forrådnelse og de mange kemiske og biologiske processer, 
som forrådnelse indebærer. Læringsmål kan omhandle, at elever tilegner viden 
om, hvilke næringsstoffer der udvikles, og hvilke grundstoffer disse er opbygget af. 
Forskellen på køkkenaffald og haveaffald, samt hvilke affaldstyper der indeholder 
hvilke stoffer. Hvordan havens biologiske væsener kan hjælpe komposterings-
processen i gang, og hvilke fysiske forholdsregler der kan være i relation til at 
etablere en optimal kompost. Alt sammen kan kombineres med faget matematik 
for udregning af forholdene imellem de forskellige stoffer, hvilket kan virke hand-
leanvisende for elevers arbejde i skolehaven (Williams & Brown, 2012).

Plantefrø og deres biologi er et andet emne, som fagintegreret skolehaveunder-
visning kan tilrettelægges efter. Læringsmål kan omhandle reproduktion, genetik 
og evolution, som elever oplagt kan tilegne viden om i forbindelse med indendørs 
klasseundervisning (Thorp, 2006). Et sådant vidensgrundlag kan efterfølgende 
gøre arbejdet i skolehaven mere meningsfuldt og støtte elever i at forstå de fæno-
mener, som de erfarer i forbindelse med det mere praktiske arbejde. Elever kan 
få til opgave at høste frø fra egne dyrkede planter, præservere og gemme dem, 
for senere at så dem og starte cyklussen forfra. En sådan proces kræver viden om 
flere fysiske, kemiske og biologiske forhold, som eleverne kan undervises i. Frø 
kan også høstes med henblik på at videregive dem til næste klassetrin, der skal 
overtage skolehaven. På denne vis kan elever erkende naturvidenskabens betydning 
for etablering og vedligehold af bæredygtige økosystemer (Hahn, 2017).
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6. SUCCESFULD FAGINTEGRATION 
I SKOLEHAVER

De foregående eksempler på, hvordan fagintegration i skolehaver kan praktiseres, 
er blot et lille udvalg, som vi har valgt at præsentere. Principielt er det kun fan-
tasien, der sætter grænser for, hvordan det konkret kan gøres i praksis. Men selv 
om fagenes integration i skolehaver kan foregå på en mangfoldighed af måder, så 
er der også nogle generelle udfordringer, som gentagne gange fremhæves i den 
litteratur, vi har kortlagt. Dette er afsættet i det følgende kapitel, hvor vi udleder 
nogle af de faktorer, der gennemgående femhæves med hensyn til at sikre suc-
cesfuld integration af fag i skolehaver.

Standard havecurriculum

På nogle skoler kan det være en udfordring at engagere faglærere, som ikke er 
erfarne med haven som et undervisningsmiddel, eller lærere, der ikke kan se 
fordele ved at flytte undervisning ud af klasselokalet (Hazzard et al., 2011). En 
måde, hvorpå det kan gøres mere overkommeligt for faglærere at lægge deres 
undervisning ud i haverne, er udarbejdelse af et decideret skolehavecurriculum 
(Williams & Brown, 2012). Altså konkrete beskrivelser af, hvad elever kan forventes 
at lære i skolehaverne. Herunder udformning af konkrete undervisningsplaner, 
hvor der ned på lektionsniveau opstilles tydelige læringsmål. Heri beskrives også 
undervisningsmetoder og håndgribelige aktiviteter. Yderligere er det væsentligt, 
at det gøres klart, hvordan læreren kan evaluere undervisningen. Detaljerings-
graden af curriculum og undervisningsplaner kan være meget varierende, og der 
kan være stor forskel på, hvordan undervisere foretrækker udformningen heraf 
(Graham, Beall, Lussier, McLaughlin, & Zidenberg-Cherr, 2005; Hazzard et al., 
2011; Klemmer, Waliczek, & Zajicek, 2005; Williams & Dixon, 2013). Dermed er 
det også essentielt, at det havecurriculum, der udvikles, er muligt at tilpasse til 
den pædagogiske kontekst, hvor det skal anvendes.

Undervisningsmetoder

Ifølge flere studier karakteriseres skolehaveundervisning i høj grad af såkaldt 
”hands on”-erfaring og eksperimentelle læreprocesser, hvilket gentagne gange 
fremhæves som værende en essentiel forskel på traditionel indendørs klasselo-
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kaleundervisning og skolehaveundervisning (Berezowitz, Bontrager, & Schoeller, 
2015; Blair, 2009; Hazzard et al., 2011; Klemmer et al., 2005; McCarty, 2010; Pigg, 
Waliczek, & Zajicek, 2006; Selmer et al., 2014; Smith & Motsenbocker, 2005; 
Williams & Dixon, 2013; Winters et al., 2010; Wood, 2010). Et fællestræk ved flere 
af disse studier er, at de refererer til begrebet ”experiential learning”, hvilket er en 
undervisningsmetode, hvor elever skal arbejde undersøgende. Eksempelvis ved at 
gennemføre eksperimenter, eller ved at eleverne prøver sig frem i undervisningen 
for at opnå erkendelser i det fag, der undervises i. Tilgangen hertil kan være mere 
eller mindre lærerstyret i form af eksempelvis eksakte anvisninger, der bestemmer, 
hvordan elever skal eksperimentere. Eller modsat kan der praktiseres en mindre 
styrende pædagogik, hvor læreren overlader (næsten) alt til eleverne og dermed 
kun sætter de overordnede rammer for undervisningen. Der anbefales en under-
visningsmetode, hvor underviseren reflekterer didaktisk over, hvordan der skabes 
balance imellem disse positioner (Blair, 2009). Med balance vil vi påpege, at det 
ikke er ensbetydende med, at begge positioner inden for undervisningsmetoden 
skal være ligeligt repræsenteret. Derimod er det essentielt, at undervisere reflek-
terer didaktisk, hvad der vil være mest meningsfuldt i egen pædagogisk praksis, 
og tilrettelægger undervisningen herefter.

I de fleste af studierne, der refererer til eksperimentelle lærerprocesser, påpeges 
yderligere vigtigheden af, at elever får noget i hænderne, hvilket er essensen af 
”hands on”-begrebet. Altså at elever selv undersøger og afprøver forskellige måder 
at løse deres opgaver og arbejdsfunktioner på. Det kan være ved selv at stå for ud-
plantning og få jord mellem neglene, at de mærker på forskellige frø og planter, at 
de oplever det fysiske arbejde i forbindelse med vedligeholdelse af skolehaven etc. 
Dette kan gøre undervisningen mindre abstrakt og mere meningsfuld. Samtidig 
er det en undervisningsform, der aktiverer flere af kroppens sanser, hvilket har 
potentiale til at støtte læreprocesser (Bowker & Tearle, 2007). Igennem forskning 
er det også påvist, at denne undervisningsmetode har potentiale til at give plads 
til elever, der ikke er så bogligt stærke, fordi erkendelse ikke er så afhængig af 
læsefærdigheder (Block et al., 2012).
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Samarbejde som en nødvendighed 
for succesfuld fagintegration

Flere undersøgelser pointerer, at samarbejde på tværs af skolens medarbejdere 
er centralt for at sikre succesfuld fagintegration (Graham et al., 2005; Hazzard 
et al., 2011; Selmer et al., 2016). Principielt kan alle fag integreres i et skoleha-
veprojekt, men succes afhænger af, at hver enkelt faglæres viden kombineres 
med viden om, hvordan haven bruges som et undervisningsmiddel. Yderligere 
at haven kontinuerligt vedligeholdes og forbliver et attraktivt sted at flytte sin un-
dervisning hen. Skolehaven skal være lækker, indbydende, attraktiv og æstetisk 
pæn. Men dette kræver løbende pleje og vedligeholdelse, hvis det skal forblive et 
sted, hvor elever og lærere har lyst til at være, hvilket er fundamentalt for at faci-
litere undervisning og læring. Erfaringen fra de inddragede studier indikerer, at 
disse essentielle opgaver er vanskelige at løse individuelt som lærer, og dermed 
er samarbejde imellem lærere og på tværs af faggrupper fundamentalt, hvis fag 
skal integreres i skolehaver.

En problematik, der fremtræder, er, at undervisere kan have meget forskellige syn 
på skolehavens potentiale for fagintegreret undervisning (Passy, 2014). Undervise-
re, der ikke på forhånd er motiverede for udeliv og havearbejde, kan være særligt 
vanskelige at motivere til skolehaveundervisning. Hvis disse yderligere ikke kan 
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se, hvordan haven kan bidrage til elevers læring i deres undervisningsfag, så er 
det usandsynligt, at de vælger at engagere sig og give skolehaven en chance. I en 
evaluering af norske skolehaver fremgår det, at lærere og skoleledere føler et øget 
pres for, at elever skal klare sig godt i nationale tests og i internationale kompa-
rative undersøgelser. Dette kan medføre, at flere lærere holder sig til indendørs 
traditionel klasselokaleundervisning, som de kender og er trygge ved, og dermed 
fravælges skolehaver, fordi de ikke betragtes som effektive nok med hensyn til, at 
elever opnår læringsmål (Jolly & Leisner, 2012). Denne risiko er i lyset af vores 
litteraturstudie paradoksal, fordi det er dokumenteret, at skolehaver netop har 
potentiale til at hæve elevers præstationsniveau i matematik, sprogfag og natur-
fag, hvilke indgår i nationale tests og internationale komparative undersøgelser.

Integrering af indendørs undervisning 
i skolehaven og omvendt

Flere af de kortlagte forskningsartikler undersøger forskelle på effektfuldhed af 
henholdsvis indendørs klasselokaleundervisning og udeundervisning i form af 
skolehaver. Vi finder det problematisk, at en sådan distinktion risikerer at fremstille 
de to undervisningsformer som modsætningsfyldte. Vi vil pointere, at det forholder 
sig anderledes. Noget undervisning faciliteres bedst i det indendørs klasselokale, 
imens andet er mere oplagt i skolehaven. Dette har vi fremhævet flere eksempler 
på i vores kapitel ”Fagenes integration i haver – hvordan gøres det”. Undervisning 
bør derfor ikke tilrettelægges ved at vælge ”enten eller”, men derimod ved at vælge 

”både og”. Yderligere vil vi argumentere for, at det kan være pædagogisk hensigts-
mæssigt, at undervisningsformerne kombineres, i stedet for at de praktiseres 
adskilt. Her vil vi inddrage Williams og Brown (2012), som argumenterer for, at 
den dominerende måde at organisere undervisning i skolen er udsprunget af en 
forældet tænkning fra industrialiseringsperioden i starten af 1900-tallet. Dette ved 
at undervisning opdeles i fag, ligesom fabriksarbejde opdeles i faglige funktioner. 
Begge fænomener struktureres i tidsskemaer for, hvornår hvad foregår, og en 
klokke markerer skiftet imellem både arbejdsfunktioner og skolefag. Problemet 
heri er, ifølge Williams og Brown, at selv om det måske kan være en håndgribe-
lig måde at strukturere og administrere skoledrift, så er det ikke nødvendigvis 
en god måde at facillitere læreprocesser på. Den grundlæggende forklaring er, 
at læring ikke starter og slutter, når en klokke ringer, men derimod opstår, når 
elever engagerer sig dybt i de opgaver, de arbejder med. Dermed kan det også 
være problematisk med en skolestruktur, hvor fag kontinuerligt afløser hinanden 
og afbryder læreprocesser (Williams & Brown, 2012, s. 95). Vi vil argumentere 
for, at den fagintegrerede skolehave kan betragtes som en undervisningsform, 
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der håndterer denne problematik. I stedet for at skifte imellem fag uden nogen 
koblinger, så kan et skolehaveprojekt fungere som et omdrejningspunkt, der 
forener flere af skolens fag om en aktivitet, der tillader faglig fordybelse. Der kan 
på denne vis gennemføres en mere helhedsorienteret undervisning, der tilmed 
opererer med læringsmålsorienteret undervisning. I dette perspektiv kan lærere 
oplagt kombinere indendørs undervisning med skolehaven. Her viser praksisek-
semplerne i vores litteraturstudie, at flere har positive erfaringer med, at elever 
indledningsvis tilegner sig viden i klasselokalet. Efterfølgende anvendes denne 
viden i skolehaven, hvorefter eleverne bruger deres erfaringer som refleksions-
grundlag i klasselokaleundervisning. På denne vis kan der opstå en proces, der 
potentielt opleves mere meningsfuld af elever. Lærerens funktion er i en sådan 
proces didaktisk at vurdere, i hvilken kontekst det er mest meningsfuldt for ele-
ver at tilegne sig undervisningens læringsmål. Derefter kontinuerligt at skifte 
imellem undervisningsmetoderne og tilrettelægge undervisningen, så der skabes 
sammenhæng imellem undervisningsaktiviteter.
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7. ANBEFALINGER

Som afslutning på dette litteraturstudie vil vi opsummere vores pointer ved at 
udlede en række anbefalinger for, hvordan fagene matematik, sprog- og naturfag 
kan integreres i skolehaver:

 M Brug skolehaven til undervisning i både matematik, sprog- og naturfag. Kun 
fantasien sætter grænser for, hvilket fagligt indhold og temaer der kan inte-
greres og undervises i.

 M Udarbejd et skolehavecurriculum/en læseplan med beskrivelser af, hvordan der i den 
konkrete pædagogiske praksis arbejdes med fagintegration i skolehaven. Herunder:

 G En årsoversigt over skolehavens løbende undervisningsaktiviteter og der-
tilhørende faglige læringstemaer.

 G Konkrete undervisningsforløb af eksempelvis et par måneders varighed 
med overordnede læringsmål i de fag, der integreres.

 G Lektionsplaner, der detaljeret beskriver læringsmål for hver enkelt lektion, 
hvordan undervisningsaktiviteter gennemføres i henhold til mål, og hvordan 
elevers udbytte evalueres. Formulér enkle og tydelige fagspecifikke læringsmål 
sammen med eleverne. Det vigtige er her, at læringsmålene er klare for eleverne.

 M Tilrettelæg undervisningen, så eleverne arbejder eksperimenterende. Lad 
dem opstille forsøg, og lad dem arbejde med nye afgrøder, retter m.m.

 M Aktivér elevernes sanser, særligt smag, for at støtte deres læreprocesser og 
gøre dem mere meningsfulde.

 M Forsøg at engagere flere faggrupper, faglærere og frivillige i skolehaven. 
Brug hinandens forskellige kompetencer til at facilitere de bedste betingel-
ser for elevernes læring.

 M Hav fokus på at holde skolehaven indbydende og æstetisk, således at det bliver 
et sted, hvor elever har lyst til at lære, og hvor lærere har lyst til at undervise.

 M Lav koblinger imellem indendørs klasselokaleundervisning og udendørs 
skolehaveundervisning. Betragt den fagintegrerede skolehave som et middel 
til at støtte elevers fagspecifikke læring. Nogle gange faciliteres denne bedst 
i et indendørs klasselokale, og andre gange i skolehaven, men en kobling, 
hvor viden og erfaring opnået det ene sted videreføres og bruges det andet 
sted, har et særligt læringspotentiale.

 M Anvend skolehaven til at facilitere en undervisning, der veksler imellem inden- 
og udendørs undervisning. Reflektér kontinuerligt, hvor det vil være mest me-
ningsfuldt og motiverende for dine elever at blive undervist og skift herimellem.

 M Lad eleverne få størst muligt mentalt ejerskab til såvel haver og afgrøder som til de 
retter, de laver deraf, så de oplever stolthed og ansvarlighed – også for egen læring.
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