
DEDIKERET UNDERVISNING 

GIVER LYST TIL AT LÆRE! 

 

Karen Wistoft 
Professor v. Institut for Læring, Grønlands Universitet 

Lektor v. Institut for Uddannelse og Pædagogisk (DPU), AU 



Hvorfor en forskningsbaseret evaluering? 

• Vigtigt at lærere også fremover kan udvikle og basere 

deres undervisning på systematisk frembragt viden og 

ikke kun på lærebøger, viden og egne erfaringer 

 

• Vigtigt at læreruddannelsen baserer sig på viden, der 

afspejler, hvad der virker, dvs. en viden der giver 

mulighed for at reflektere pædagogisk og didaktisk 

 

• Vigtigt at politiske beslutninger vedr. skolen tages på 

basis af systematisk frembragt viden om hvad der 

virker/ikke virker… 



Evidens i betydningen ”What works”?  

 

Hvad virker, hvad virker 
ikke? 

Hvordan virker/ikke 
virker det? 

Under hvilke 
omstændigheder 
virker/virker det ikke? 

Hvorfor?  

 

Hvad er bedste praksis? 

  



Nødvendig forskydning 

Hvad foregår 
der i skolen? 

Hvordan kan vi 
komme skolen 

i møde? 

Hvordan kan vi 
frembringe 

viden om hvad 
der virker? 



Hensigt og realitet? 

 

• God undervisning er baseret på viden om forholdet 

mellem den undervisning, eleverne får og den læring de 

reelt opnår 

 

 hvordan er forholdet mellem den intentionaliserede 

læring (undervisningen) og den realiserede læring (de 

eleverne rent faktisk lærer)? 



Fire relevante vidensdomæner 

Undervisningen Læringen 

Underviseren 
og eleverne 

Stedet 



Den videnskabelige forankring 

 

Udfordringer 
og ressourcer 
i skolen 

 

Hvad står vi 
overfor? 

 

International 
forskning på 
området 

 

Hvad viser 
anden 
forskning? 



Evaluering af ‘Haver til Maver’ 



Hvad er Haver til Maver? 

 Naturoplevelsescenter, økologiske skolehaver, 
udemadlavning 

• ’Haver til Maver’ har eksisteret siden 2006 

• Ca. 9000 børn har deltaget siden start 

 Skoleklasser besøger stedet 8-10 gange fra april til 
oktober 
 Med deres lærere 

 Får egne haver, hvor de dyrker økologiske grøntsager vejledt af 
gårdens gartner 

 Tilbereder grøntsagerne vejledt af en kok i udekøkkener  

 Udforsker naturen m. naturvejleder og lærerne 

 Går på opdagelse – på egen hånd – leger, hopper på halmballer 
m.m.  



Historie  

• De første danske skolehaver 
blev etableret omkring 1890 

• I 1903 stiftedes Foreningen 
‘Skolehaven’ (PW Lindholm) 

• ’Barnets rum i byen’ – urbant 
fænomen 

• Ca. 30 år efter havde 
næsten alle større byer en 
eller flere skolehaver og på 
landet dukkede skolehaverne 
også op 

• Efter ‘den frie mellem’ 
forsvandt, reduceredes 
antallet af skolehaver 

• Dukker nu op igen! 

 



Koblingen  

Natur 

Køkken Haver 



‘Haver til Maver’s 4 dogmer 

 

I. Frirum med 

anerkendende 

pædagogik  

II. Kobling af haver, 

køkken og natur 

III. Oplevelsesbaseret 

læring/undervisning 

IV. Økologisk jordbrug 

 



Evaluering af de pædagogiske effekter  

 

Idéerne 

Holdninger 

Viden og 
værdier 

 

 

 

Stedet 

Skolerne 

Struktur 

Organisering 

 

 

 

Læreplanen? 

Hvad (mål)? 

Hvorfor 
(formål)? 

Hvordan?  

 

 

Viden  

Kompetencer 

Færdigheder 

Holdninger 

Handlinger 

Oplevelser 

 

 

 

 

Integrering 
i skolens 
fag? 

Fælles 
mål?  



Fx frirummet 

• Eleverne føler sig set og 
mødt og samtidig mere 
frie end andre steder 

 

• Får lov til ting, de ikke får 
lov til hjemme (knive, bål 
m.m.) 

 
 ”Jeg har det bare sådan, at 

man tænker ’yes’! hver dag 
man skal i Haver til Maver, 
for så har man ikke det der 
indelukket i klassen, man har 
friheden” 

• (pige, 4. klasse) 

 



Lærerne om frirummet 

 

• ”Man kan egentligt godt 

sige, at Krogerup er lidt 

af en tidslomme med den 

frihed, som ikke er så 

meget i børns liv, fordi de 

er så overvågede. Vi 

overvåger dem 

selvfølgelig også lidt, men 

de får alligevel lov til at 

rende rundt for sig selv” 

• (lærer, 3.klasse) 

 



Madlavningen 

• ”Madlavningen er 
børnene enormt gode 
til… de spiser det alt 
sammen og siger til 
hinanden, at ’jeres mad 
smager også godt’. Der 
er ikke nogen, der går 
rundt og håner 
hinandens mad. De er 
faktisk høflige over for 
hinanden… og de spiser 
det alle sammen, og det 
er en vigtig ting” 

• Lærer, 2. Klasse 
 



Lyst til at lære  

• Intet tyder på at leverne 

ikke har lyst til lære 

• De kobler sig på 

undervisningen, suger til 

sig, stiller mængder af 

spørgsmål, og prøver at 

gøre tingene selv…  

• De er stolte og anerkende 

overfor hinandens haver, 

afgrøder, retter og andre 

præstationer 



Hvad viser anden forskning?  

• Interest development 

research 

• Interesse er en vigtig 

betingelse for elevernes 

læring 

• Interesse influerer på 

• Opmærksomhed 

• Mål 

• Læringsniveau 
• (Hidi & Renninger, 2004; 2006) 

• Alligevel fortsætter 

lærere med at ‘bøvle’ 

med umotiverede elever 

  

• Lærere har ikke en klar 

forståelse af deres rolle 

ift. at hjælpe eleverne 

med at udvikle deres 

interesse (motivation) 
• (Lipstein & Renninger, 2006)  



Dedikeret undervisning 

 Underviserne udtrykker deres passion i ord og handling 

 Undervisningen er ’højest personlig’ 

 Underviserne har passion for at vise deres passion 

 Byder eleverne inden for… 

 Eleverne får lyst til at gøre, røre, smage, tage sig af og 

lære at passe på det, de har med at gøre 

 

Kærlighedskommunikation: en person handler for at den 

anden skal opleve (Luhmann, 1987; 1995) 

 

 

 



Kombination af oplevelse og handling 

Kombination 2 

meningsdimensioner 

 

Oplevelse  saglig 

meningsproduktion 

 

Handling  social 

meningsproduktion   
(Luhmann, 2000; Wistoft 2012) 

 

 

Saglig 
mening 

Social 
mening 

Lyst til 
at 

lære 
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