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Manual til 

Haver til Maver

forord
Denne drejebog skal fungere som et redskab til de mennesker, der 
ønsker at implementere Haver til Maver i kommunen, på skolen eller 
en egnet gård. Drejebogen bygger på de erfaringer, som undervisere, 
lærere og kommuner allerede har gjort sig, samt på de resultater 
evalueringsrapporten ”Haver til Maver – et studie af Engagement, 
Skolehaver og Naturformidling” har frembragt.

Drejebogen er bygget sådan op, at du, som lærer, underviser eller kom-
mune, kan læse netop det, der er relevant for dig. Derfor er drejebogen 
opdelt i fire dele. Første del er en fælles introduktion til Haver til Mav-
er, hvor bl.a. Haver til Mavers fire dogmer ekspliciteres. Anden del er 
rettet mod kommende Haver til Maver undervisere, hvor du trin for trin 
kan læse, hvordan du organiserer og planlægger Haver til Maver. Tredje 
del er til lærere, der skal med sine elever i Haver til Maver. I afsnittet 
beskrives det, hvordan man som lærer kan forholde sig, hvad skal man 
huske osv. Fjerde del er henvendt til kommunen og præciserer, hvordan 
og hvorfor man som kommune kan implementere Haver til Maver. 

Så sidst men ikke mindst: Gør mere af det der virker, og mindre af det 
der ikke virker.

Drejebogen er finansieret af TrygFonden. 

God fornøjelse.
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Haver til Mavers 
formålserklæring

”Haver til Maver dyrker virkelighedens 
skole, hvor børn forbinder have, mad og 

natur og udvikler sammenhængsforståelse” 

“Børn skal have jorden i hovedet”

introduktion til Haver til Maver - HuMlebæk

Haver til Maver – Humlebæk er stedet, hvor Haver til Maver første gang så dagens lys. 
”Jordens bedste klasseværelse” kalder børnene det selv. ”En fantastisk ide – burde være 
i alle skoler”, forklarer børnenes forældre.  Idémanden bag Haver til Maver er Søren 
Ejlersen, som fortæller, at Haver til Mavers mål er at give børnene en dannelsesrejse i 
relation til natur, dyrkning og tilberedning af gode råvarer, som giver smagsoplevelser, 
samt livskvalitet med fokus på råvarekvalitet, æstetik og urkræfter.

Haver til Maver er for elever i 2.-6. klasse, men også børnehaver, børnehaveklasser, 
1. klasser og specialklasser kommer og bruger området på forskellig vis. 

Fredensborg kommune tilbyder alle kommunens skoler et forløb i Haver til Maver. 
Det betyder, at alle kommunens elever, på et tidspunkt i deres skoleforløb, kommer 
til at opleve at have en skolehave med de oplevelser og undervisning, der hører med. 

Når en klasse har tilmeldt sig Haver til Maver, besøger eleverne Haver til Maver mini-
mum otte gange i løbet af et skoleår, hvor de dyrker grøntsager i deres egen skolehave, 
laver mad i køkkenet med en kok og går i naturen med en naturvejleder. Omdrejnings-
punktet for alle børnenes aktiviteter er naturligvis haverne, som børnene besøger hver 
gang, de kommer til Haver til Maver, og hvorfra de bevæger sig over i udekøkkenet 
eller ud i den omgivende natur.

Haver til Maver genskaber den tætte forbindelse mellem 
de rødder, der gror i skolehaven, elevernes oplevelser i 
naturen og tilberedningen af råvarer i udekøkkenet. 
Jordens bedste mad fra Haver til Maver – fra jord til bord 
og hele vejen med hjem.
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Haver til Mavers Fire dogMer

Haver til Maver er baseret på fire dogmer. De fire dogmer er den platform, 
hvorfra børnenes læring i Haver til Maver udspringer:

1 Haver til Maver består af de tre felter: Skolehave, natur og udekøkken. 
 Alle dele vægtes lige højt.

2 I Haver til Maver praktiseres der en anerkendende og inkluderende pædagogik.

3 Børnenes læring i Haver til Maver skal være oplevelsesbaseret.

4 Haver til Maver drives økologisk.

Det er de fire dogmer, der er Haver til Mavers grundpiller. Hvert dogme sikrer i sammenspil, 
at børnene får mulighed for at bruge alle deres sanser og lærer at være i, undersøge, udforske 
og forholde sig til naturen samtidig med, at de lærer at håndtere og være bevidste om sunde 
råvarer, madlavning og økologisk dyrkning. I de næste kapitler forklares og uddybes de fire 
dogmer.

Metode tilgang: Målgruppen skal opleve Haver til Maver som værdifuld. Det betyder, 
at Haver til Maver løbende skal tilpasses, så det integreres i de rette sammenhænge.

Skolehave, 
natur og 

udekøkken

Anerkendende 

og inkluderende 

pædagogik

oplevelses-
baseret 
læring Økologi
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skoleHaven, udekøkkenet og naturen

Skolehaverne er det sted, hvor naturen opleves helt tæt på, hvor børnene dyrker deres 
grøntsager, og hvor alle aktiviteter har sin begyndelse. Det er børnene, der har ansvaret for 
deres haver, og de inddrages i alle beslutninger omkring haven. Eksempelvis er børnene med 
til at bestemme, hvilke planter de vil dyrke i deres have, ligesom de får ansvaret for at holde 
ukrudtet nede – selvfølgelig med hjælp af voksne.

Udekøkkenet er stedet, hvor råvarerne bliver til sunde måltider, og hvor børnene får en oplev-
else af ejerskab og sammenhæng. De oplever, hvordan råvarerne kommer fra jord til bord, og 
hvordan de sunde måltider tilberedes over bål. Duft, smag, synsindtryk og madens oprindelse 
er centrale elementer.

Naturen er jordens bedste klasseværelse. Den er grundlæggende for alle aktiviteter og opleves 
i alle elementer af Haver til Maver. Sammenhængene opleves mellem naturen i skolehaven og 
naturen i udekøkkenet og bindes sammen med den kontinuitet, som børnene oplever gennem 
en hel sæson. 

Halmballerne: Børnene holder meget af deres pauser 
i og på halmballerne, hvor de elsker at lege, hoppe, 
kravle, springe  og gemme sig. Halmballerne kan 
betragtes som det sted, hvor børn, ud over at træne 
deres motorik og styrke deres fantasi, også har 
mulighed for at reflektere over verden.

Natur, skolehave og udekøkkenet danner tilsammen den platform, hvor børn trives og har det 
sjovt. Som et barn fra 3. klasse fortæller:

”Jeg synes i hvert fald, Haver til Maver er rigtig godt, og jeg synes faktisk, 
at alle børn i Danmark skulle have lov til at have en have”

Alt i alt får børnene mulighed for at lege og lære – både på egen hånd og med   
vejledning. Intentionen er at skabe rammen for et unikt læringsmiljø, der udover at opfylde 
diverse faglige mål, er med til at styrke børnenes mentale og fysiske sundhed. 

1
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Haver til Mavers pædagogik

I Haver til Maver arbejdes der med en anerkendende og inkluderende 
tilgang til børn. Det betyder at underviserne i Haver til Maver:

•	 Møder	børnene,	der	hvor	de	er:	Der	er	ikke	noget,	der	kan	gøres	
 forkert – højst på en anden måde.
•	 Praktiserer	ligeværdighed	på	tværs	af	alder,	etnicitet	og	køn.
•	 Er	lyttende	og	reflekterende	sammen	med	børnene.

Peter, der er underviser i Haver til Maver – Humlebæk, forklarer, 
hvordan han praktiserer en anerkendende og inkluderende tilgang: 

”Helt konkret, så handler det om at give børnene en ”ja-oplevelse”. 
Det handler også om måden, man ser dem på. Man skal prøve at have 
en positiv tilgang til alle børn og prøve at nå ind til dem. Nogle gange 
kan jeg opleve, at der er elever i en klasse, som ikke rigtig ser eller hører 
mig. Så går jeg til dem taler med dem og hjælper dem fx med noget i deres 
have. Som regel så får jeg vendt dem og får dem til at se tingene i et positivt 
lys. Det handler om at gå til børnene på deres præmisser. Og at man 
anerkender deres forskellige niveauer og deres behov for pauser”

Anerkendende pædagogik omhandler ikke, som nogen tror, at rose i flæng og 
lade stå til men om at skærpe opmærksomheden, at vise anerkendelse, vise at 
man lytter og er interesseret i at høre, hvad barnet har brug for at fortælle. 

Som underviser i Haver til Maver skal man selvfølgelig også være forberedt på konflikter:

”Indimellem er det nødvendigt at gå ind i en konflikt, men det sker ikke ret ofte. Jeg havde en 
konflikt med nogle børn for nylig, da jeg skulle forklare en klasse om madlavning. Der måtte jeg 
irettesætte eleverne, men jeg fortalte dem også, hvorfor jeg var nødt til at gøre det. Og det er også 
anerkendende. De har jo behov for at vide, hvorfor man er blevet irriteret. Jeg vendte også tilbage 
senere, da alt kørte på skinner. Jeg var lige rundt ved bordene og spørge, ’kan I forstå, hvorfor jeg 
blev vred før?’ Og det kunne de alle sammen godt. Det var for at fortælle dem, at jeg altså ikke 
var vred længere. Børnene skal vide, hvor de har en. Og det er vigtigt i den anerkendende tilgang” 
(Peter, underviser i Haver til Maver)

Institut for Uddannelse og Pædagogik’s (DPU) evaluering af Haver til Mavers pædagogiske 
effekter viser, at Haver til Maver favner alle børn på tværs af køn, alder, etnicitet og social 

baggrund. Børn differentieres fx. ikke i stærke eller svage børn. 
I Haver til Maver er der plads til alle børn – også til de børn, der 
råber lidt højere og har brug for mere albuerum end andre børn. 
Der bliver taget udgangspunkt i det, som børnene kan, i stedet 
for det de ikke kan. Det pædagogiske rum i Haver til Maver er 
rummeligt og inkluderende, da underviserne formår at skærpe 
børnenes opmærksomhed ved at vise dem anerkendelse og ud-
trykke deres værdsættelse af det, som børnene gør. 

At være anerkendende og inkluderende drejer sig altså om at 
skabe forandring ved hjælp af en positiv tilgang til barnets 
motiver og mål. Både børn og voksne bliver mere lærenemme og 
kreative, når de møder anerkendelse og en ligeværdig dialog på 
tværs af evner og kompetencer. 
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Haver til Maver 
et studie af engageMent, skoleHaver og naturforMidling

”Jordens bedste klasseværelse!”

Haver til Maver er et levende undervisningstilbud til børn, hvor de en-

gageres i dyrkning af økologiske grøntsager i deres egne haver, laver mad i 

udekøkkener samt går på opdagelse i naturen – alt sammen undervisning, 

der foregår i et uhyre stimulerende læringsmiljø. 

Læs selv videre om Søren Ejlersens initiativ, og om hvordan i tusindvis af 

børn, og dermed forældre, er blevet berørt af den usædvanlige kombina-

tion af skolehaver efterfulgt af gastronomisk madlavning på friluftskom-

furer garneret med spændende naturformidling på Krogerup Avlsgaard i 

Humlebæk, Nordsjælland.

En gruppe forskerne har fulgt et stort antal klasser i Haver til Maver, 

og både børn, stedets undervisere, skoleklassernes lærere og børnenes 

forældre er blevet interviewet om deres udbytte, erfaringer og oplevelser 

på Krogerup. 

I rapporten gøres der nærmere rede for, hvorledes det lykkes Haver til 

Maver, og særligt underviserne på Krogerup, at skabe en stemning, så 

nærmest ingen har noget negativt at udsætte på tilbuddet. Derudover  

redegøres der for de pædagogiske og sundhedsfremmende kompetencer, 

der synes at blive styrket hos børnene. Samtidig peger forskergruppen 

på en række forhold, som bør tænkes med, når selve konceptet Haver til 

Maver ønskes udbredt til andre dele af landet, hvilket allerede er under-

vejs.

Forskergruppen med Karen Wistoft og Camilla Roed Otte i spidsen kom-

mer fra Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik ved Institut 

for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet i København.

Haver til Maver – et usædvanligt initiativ

Haver til M
aver – et studie af engageM

ent, skoleHaver og naturforM
idling
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Dette betyder, at man som underviser i Haver til Maver skal være opmærksom på, hvor-
dan man møder børnene, og hvordan man kommunikerer med dem. Det gælder om at 
have en positiv tilgang til både børn og lærere, også selv om man har travlt. 

 

”Og så synes jeg også, at det børnesyn, 
de har deroppe i deres undervisning, det 
er sådan – populært sagt – anerkendende. 
Underviserne fremhæver ikke, hvis børnene 
gør noget forkert. Der er ikke noget, der 
hedder at gøre det forkert. Så hedder det at 
gøre det på en anden måde. Det synes jeg, at 
de gør vanvittigt godt – den der ligeværdige 
kommunikation, som de formår deroppe” 
(lærer for en 4. klasse)
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oplevelsesbaseret undervisning

En sæson i Haver til Maver byder på mange oplevelser for børnene. 
Oplevelser som eleverne formentlig ikke vil få på skolen og i klasseværel-
set. Børnene vil opleve mange af oplevelserne som utrolige. Utroligheden 
findes både i det store og i det små og kan handle om alt: at se en 
ekstra stor edderkop, sine egne grøntsager komme op af jorden, haren 
der kommer forbi, lave bål, smage sin egen mad, lege på halmballerne 
eller det at høste en meget stor squash.

Børnene får førstehåndsoplevelser, hvor de oplever naturen som en 
medspiller, de konstant skal forholde sig til. I Haver til Maver kan man 
ikke slå ´automatpiloten` til, for man ved aldrig, hvad der sker, og hvordan 
dagen kommer til at forløbe. 

I Haver til Maver oplever børnene det konkrete og håndgribelige – som en 
specialklasselærer fortæller:

”Jeg synes især, at kombinationen og sammenhængen mellem det at producere noget ude i 
haverne og så bruge det, det er den største force. En ting er at dyrke noget, men her ser du helt 
konkret, at du tager noget op af jorden, og to sekunder efter er du ude at lave mad med det. Det tror 
jeg især er godt for vores elever, at den sammenhæng er så tydelig”

Haver til Maver har den fordel, at det indeholder mange forskellige elementer.  Det er ikke 
alle børn, der synes, at det er sjovt at dyrke deres egen have. Men disse børn synes måske, at 
halmballerne, vandhullet eller madlavning i et udekøkken er et hit – og på den måde får alle 
børn oftest en god oplevelse med hjem.

Alle aktiviteter i Haver til Maver har til hensigt at udvikle børnenes viden om og indsigt i 
havedyrkning, natur, spiselige oplevelser, madlavning og sunde madvaner. Samtidig søger 
projektet at give børnene oplevelser gennem undervisning og `jord under neglene’. 
De positive oplevelser i Haver til Maver kan smitte af på resten af deres skoleliv.

Mennesker lærer og husker oplevelser forskelligt. Men for de fleste mennesk-

er er det generelt lettere at huske noget, som man har set, oplevet og udført, 

end hvis man blot har hørt eller læst om det. Erindringsbilleder stimulerer 

hukommelsen, og erindringsbilleder rummer både lyde, lugte og rumfornem-

melse. Derfor er det vigtigt, at alle sanser kommer i brug.  Al ægte læring er 

knyttet til vores eftertænksomhed, og det betyder, at det ikke er nok `bare´ 

at opleve noget. Måske vil oplevelsen komme til at stå alene, fordi eleverne 

ikke kan relatere den til noget andet, som de møder i deres skoleliv. Børn skal 

ikke blot huske, hvad de har lavet i haverne og i naturen, de skal også forstå, 

hvorfor de har lavet det, de har, hvorfor det gik, som det gjorde, og hvad de 

kan bruge det til – også når de ikke er i Haver til Maver. Elevernes forståelse 

og erkendelse af den nye viden er afhængig af deres oplevelser. Omvendt er 

oplevelserne afhængige af den forberedelse, som eleverne har haft og den 

faglige opfølgning, som lærerne efterfølgende inddrager dem i. Oplevelserne i 

Haver til Maver skal altså fremstå som `billeder´, hvilke børnene kan huske tilbage på 

senere i deres liv, og forhåbentlig vil oplevelserne med lærernes hjælp blive videreud-

viklet til en viden, som børnene kan bruge i deres liv fremover. 

3
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Foruden de omtalte elementer indeholder Haver til Maver desuden komponenter, som 
anses som særlig vigtige for den oplevelsesbaserede læring:

 1. det autentiske Miljø 3. ejerskab

 

 2.  FørsteHåndsoplevelser 4.  Madoplevelser

det autentiske Miljø
De undervisere, som børnene møder i Haver til Maver, er autentiske 
undervisere, der har en intention med det, de gør. De vil alle sam-
men gerne formidle viden til børnene, og det uanset om under-
viseren er naturvejleder, landmand, kok, lærer eller pædagog. Når 
børnene besøger stedet så mange gange i løbet af året, bliver de 
efterhånden en del af miljøet – på lige fod med alle andre, der kom-
mer fast i Haver til Maver. 

FørsteHåndsoplevelser 
Havens udbytte, og hermed også madlavningen i udekøkkenet, er 
afhængig af naturforhold og arbejdsindsats. Hvad skal der til for at 
få det bedste udbytte? Hvilke dyr har spist af min salat? Hvordan 
smager en fennikel? Og hvad laver maskinerne på marken? Ofte er 
børnenes spørgsmål med til at danne baggrund for undervisningen 
den pågældende dag. 

ejerskab
De gentagne besøg, det selvstændige arbejde i haverne og i udekøk-
kenet giver børnene ejerskabsfølelse over for skolehaven og for 
gården som helhed. Når børnene begynder at føle ejerskab over for 
Haver til Maver begynder en god cirkel, der motiverer eleverne til 
at ville vide mere, om det de laver, samt at yde mere for, at deres 
haver og madlavningen skal lykkedes.  

Madoplevelser
Når man fortæller om en begivenhed, f.x. en fest, tager man ofte 
udgangspunkt i, hvad man har fået at spise. På samme måde husker 
børnene, hvad de har smagt i gartneriet eller i udekøkkenet, og de 
husker måske også historien bag måltidet: hvordan gulerødder blev 
dyrket. Hvorfor de har en anden farve, og hvilke dyr der har spist 
af dem. Samtidig oplever børnene den glæde, der er ved at lave sin 
egen mad og at spise den i fællesskab med andre. Disse oplevelser i 
udekøkkenet kan være med til at styrke børnenes maddannelse, hvor 
kendskab til råvarer, smag og måltider indgår som vigtige elementer.

grønt 
er godt!!
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økologi

I Haver til Maver betragtes økologi som et grundvilkår. 
Den praktiseres og forklares, men prædikes ikke. 

HvorFor er økologi vigtig?
”Økologi handler om at dyrke jorden hensynsfyldt og bevare biodiversiteten. Da vi kom her til gården i 
Humlebæk for 12 år siden, var biodiversiteten ringe, men nu vrimler det bl.a. med harer og insekter. Dyrene 
er kommet tilbage. Økologi er en måde at imødekomme fremtiden på og at lære børn om en metode, som 
ikke belaster miljøet og samtidig frembringe gode sunde råvarer” (Søren Ejlersen, stifter af Haver til Maver)    

At dyrke haverne økologisk indebærer, at børn oplever på nært hold, hvordan man kan be-
handle jorden og naturen skånsomt, samtidig med at de får mulighed for at studere de 
insekter og smådyr, som trives i økologiske miljøer. 

At Haver til Maver er drevet økologisk betyder også, at bestemte regler skal overholdes:

•	 Der	bruges	ikke	sprøjtemiDler	eller	kunstgøDning	i	haverne.
•	 Der	anvenDes	kun	organisk	gøDning.
•	 i	haverne	anvenDes	Der	kun	økologiske	frø	og	uDplantningsplanter.
•	 alle	ingreDienser,	Der	benyttes	i	maDlavningen,	er	økologiske.

Næsehornsbillen: Er en bille, som man sjældent ser i Danmark. Næsehornsbillen trives 
godt i økologiske miljøer, og den er et godt eksempel på et insekt, som er kommet til 
Haver til Maver – Humlebæk af sig selv. Lige pludselig var de der, og der var mange. 

de økologiske principper
Økologiske landbrug er en videreførelse af ældgamle principper, hvor dyrkningen bygger på en 
række mål og metoder, der er designet sådan, at jorden dyrkes så naturligt som muligt, og så 
vores miljø belastes mindst muligt. Principperne for økologisk landbrug inkluderer: 

•	 Et	flerårigt	sædskifte,	idet	dette	er	forudsætningen	for	effektiv	brug	af	tilstedeværende		
 ressourcer. 
•	 Strenge	begrænsninger	for	brug	af	kemisk	fremstillede	pesticider	og	kunstgødning,	
 anvendelse af antibiotika og enhver anden form for tilsætnings- og hjælpestoffer. 
•	 Absolut	forbud	mod	anvendelse	af	genetisk	modificerede	organismer	(GMO’er).
•	 Udnyttelse	af	de	tilstedeværende	ressourcer	såsom	husdyrgødning	eller	foder	produceret		
 på gården.
•	 Udvælgelse	af	plante-	og	dyrearter,	som	er	modstandsdygtige	over	for	sygdomme	og		
 til  passet lokale forhold. 

 (fra ”Økologisk landbrug”, 2011)

4
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sådan er Haver til Maver – HuMlebæk indrettet

 Gården

 Udekøkken

 Den gule lade

 Halmballer

 Gartneri

 Haver

 Vandhul

Haver til Maver består af nogle grundelementer: Natur, udekøkken 
og skolehaver. I Haver til Maver - Humlebæk er der desuden en 
aktiv gård, et gartneri og en stor halmballeborg, som aktivt bru-
ges af eleverne til leg og refleksion.

a

b

c

d

e

f

g
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130 cm
200 cm

Højde afhængigt 
af målgruppe - 
ml. 160 -180 cm

Nedgravet 
ca. 90 cm

100 cm

Materialer: terrassetræ i lærk, rustfri skruer, fyrretræs stolper. 
Værkstøjsliste: boremaskine med bitsæt, fukssvans (skarp), vinkel, loddestok, tommestok 
og pælespade.

Det er en god ide at lave nogle solide arbejdsborde til sit udekøkken. I Haver til Maver har 
man valgt at lave sine egne borde, som er gravet ned i jorden, og derfor står solidt og godt 
fast. Bordene er lavet af terrassetræ i lærk, som er velegnet til udendørs brug. Stolperne er af 
fyrretræ. Husk at alle skruerne skal være i rustfri stål. 

Det er vigtigt, at man tænker på, hvilke børn der skal bruge bordene. I Haver til Maver har 
man valgt at have borde i forskellige højder, så de passer til de mange forskellige aldersgrup-
per, der besøger stedet.

Det er en god ide at bruge en pælespade, når man skal grave huller til bordets stolper.  
På den måde sikrer man, at bordet kommer til at stå ordentlig fast. På tegningen kan du 
se de forskellige mål på bordet.  

Vigtigt: det er vigtigt at få stampet jorden omkring bordets stolper på en ordentlig måde. 
Brug evt. en tynd rafte til at stampe med. 

sådan laver du et arbejdsbord til dit udekøkken
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Materialer: olietønde, spirorør, nitter. 
Værkstøjsliste: Lille vinkelsliber med skæreskive, boremaskine og popnittetang. 

 
 Køb en tønde på nettet, så du ikke skal brænde giftig maling af. Del den over i to lige  
 store dele med en vinkelsliber med jernklinge. Rejs tønden op med bunden opad.
1

2

3

4

Lav to ”kogehuller” i forskellige størrelser, så det passer 
til netop din wok og gryder. Bor for med et 10 mm bor, 
for at kunne starte din udsavning med vinkelsliberen.

Læg nu din halve tønde ned på siden og tegn et 
buet indfyringshul på max. 20 cm i højden og 40 
cm i bredden. Skær det ud og rejs komfuret op. 

Hvis du ønsker en skorsten til dit komfur, skal du købe et spirorør 
på ca. 2m (kan blandt andet købes på nettet og i byggemarkeder). 
Du skal skære et hul på bagsiden, hvor du undlader at skære den 
nederste del fri af tønden. Klip spirorøret op så du kan folde det 
ud, så du får to flader som dermed enten skrues eller popnittes 
på komfuret. Du stiller røret på den del af tønden, som stadigvæk 
sidder fast. Og nu har du et godt og funktionelt udekomfur.  

sådan laver du et udekoMFur 
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til underviserne
Dette kapitel henvender sig til den person, som skal være kommende underviser i 
Haver til Maver eller måske bare gerne vil vide mere. Kapitlet gennemgår trin for trin, 
hvordan Haver til Maver er organiseret, og hvordan de enkelte undervisningsgange kan 
forløbe. Det er op til den enkelte underviser at fylde hullerne ud med egen viden og 
engagement. 

aF naturvejleder peter laxdal

Regnen falder stille, men konstant. Sad man inde på kontoret, ville man tænke, at det regner 
for meget til at gå ud. Men her står jeg med en klasse og laver mad over bål. Stemningen er 
høj, der arbejdes på livet løs i madgrupperne, og ingen har brokket sig over vejret. Dagen 
startede i klassens skolehave, jo, der var en del, der stod og skuttede sig, og ikke var helt 
vilde med, at skulle have fingrene i den mudrede jord, men der gik ikke længe før begejstrin-
gen over de høstede gulerødder og rødbeder oversteg forfængeligheden. 

Som underviser i Haver til Maver har jeg været med til at skabe et job, der virkelig giver mening. 
Hvert år er jeg med til at give rigtig mange børn oplevelser, de aldrig glemmer - i haven, naturen og 
udekøkkenet. Oplevelser som i virkeligheden er undervisning af største kaliber. Hvis man spørger 
eleverne, vil de måske sige, at de ikke har lært noget, men sådan er det med lærdommen i livets 
skole: børnene er ikke altid forberedt på, at skulle lære noget, og de opdager måske ikke engang, 
hvad de lærer: 

• gennem hændernes kontakt med jorden og naturen,
• gennem den euforiske følelse af, at have fået suppen til at lykkes sammen med gruppen – i regnvejr, 
• gennem mødet med de undervisere der vil en, og som byder en velkommen i deres verden. 

Og det kan ikke gøres op i fagplaner og tests! - Eller kan det?

Jeg tror på, at elevernes forløb i Haver til Maver, kan være med til at rykke eleverne fagligt, og 
jeg arbejder hver dag på, at gøre Haver til Maver til en uundværlig del af undervisningen i skolen, 
samtidig med, at oplevelserne er med til at udvikle børnene, så de bliver bedre til at forstå, hvordan 
de hænger sammen med verden og omvendt.

Haver til Maver er ikke bare en standardvare, der skal over disken. Haver til Maver er afhængig af 
dig! Dit engagement, din vilje, din glæde! 

God fornøjelse.

Forord
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ekseMpel på en sæson i Haver til Maver – HuMlebæk – de otte gange 

Når en klasse har tilmeldt sig en sæson i Haver til Maver, skal klassens forløb planlægges. De 
aktiviteter klasserne skal igennem er selvfølgelig bestemt af årstiden, eller hvor langt henne i 
forløbet man er. Hvordan og hvornår klassens aktiviteter i Haver til Maver skal løbe af stablen 
kan planlægges på flere måder. I indeværende sæson for Haver til Maver – Humlebæk har den 
daglige leder Peter planlagt klassernes forløb ud fra klassetrin, ønsker og selvfølgelig Haver til 
Mavers ressourcer. På den måde har Peter besluttet, hvilke dage klasserne skal komme i Haver 
til Maver, sådan at der tages højde for årstiderne, sammenhængsforståelsen og Haver til 
Mavers ressourcer og kompetencer. Det er selvfølgelig muligt at ændre sine datoer i samråd 
med Peter, hvis de udmeldte tidspunkter slet ikke passer ind i den øvrige planlægning.

Herunder er et eksempel på, hvordan en skole i samarbejde med Haver til Maver har valgt at 
tilrettelægge deres otte besøg. 

utopiaskolen : 3. klasse

Dato:   Aktivitet

28/3   Havestart

6/5    Frø, spirer, så og møde landmanden

25/5   Luge i haven 
     Køkken: Fladbrød med urter

6/6    Luge, første høst og vandhullet

21/6   Høste og luge 
     Køkken: Grøntsagswok

18/8   Høste og fødekædeleg

9/9    Høste
     Køkken: Chili sin carne

21/9   Høste
     Køkken: Supper
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undervisningens indHold og MuligHeder

Oversigten nedenfor viser, hvilke elementer og aktiviteter der skal indgå, og hvilke der kan indgå i de otte gange 
en klasse besøger Haver til Maver:
       
ObliGATOriske  iNDHOlD TiDsfOrbrUG,  fAG
AkTiViTeTer  cA.

Havestart   Rundvisning på gården 2 timer Historie: Bønder, herregårde 
 Økologiske principper Første besøg og landbrug i gamle dage
 kort fortalt   Natur/teknik: økologi, sammenhænge
 Så- og plantekursus  i naturen, frø og fotosyntese
   Matematik: arealberegning,
   beregning af udbytte

Lugning og  Gennemgang af nytte og 10-30 min Natur/teknik: plantesamfund,
plantekending ukrudtsplanter i haven med gartnerhjælp lys og skygge
 henblik på god lugning og   idræt: arbejdsstillinger
 tynding

Høst  Gennemgang af hvornår  10-30 min Matematik: vægt, mængder – 
 grøntsagerne er klar til høst,  Gartnerhjælp passede beregningerne fra have start?
 og hvordan gør man  Natur/teknik: skadedyr og nyttedyr

Lukning af have  Lidt om kvælstofs kredsløb  10-30 min Natur/teknik: Kredsløb, kvælstof-
 og grøngødning Gartnerhjælp forurening af vandmiljø 
 Såning af grøngødning
 
 
NATUrVejleDNiNG 
OG ANDeT

Landmand – rundtur  Indhold afhængig af årstid.  1 time Natur/teknik: dyrkningsformer,
og aktivitet Måske plantemaskine eller   økologi, skadedyr
 høst. Som regel smagsprøver   Matematik: mængde- og
 og en praktisk øvelse  arealberegning
   Hjemkundskab: rodknolde, stængler, 
   blomster – hvad spiser vi

Vandhul  Lidt om vandhullet og dets  1 time Natur/teknik: Bestemmelse af vanddyr
 omgivelser og så ellers på   og måske snak om fangstmetoder og
 opdagelse med ketcher  ånding, fødekæder, ferskvandsbiologi, 
   vandets kredsløb
   Historie: naturlige eller kunstige   
   vandhuller, fx karpedamme

Skov Skovstjerneløb inkl. øvelser  1 time Natur/teknik: fotosyntese, Istid,
 i trækending, mm. (vinter 2 t.) plantebælter, dyreliv
 Rundtur, naturdetektiv på   idræt: o-løb
 egen hånd, træpuslespil,   Natur/teknik: artsbestemmelse,
 spiselige urter om foråret   træets struktur
 og træfældning om vinteren   Dansk: navngivning af
   planter, ordner, arter, familier.
   Historie: Skovens historie
   fra istid, til Von Lange til nu
   Matematik: højder, diameter, arealer,   
   mængdeberegninger
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NATUrVejleDNiNG  iNDHOlD TiDsfOrbrUG,  fAG
OG ANDeT  cA.

Insekter  Hvad er et insekt. Hvilket  1 time Natur/teknik: fødekæde, økologi
 er skadedyr og nyttedyr.   og konventionelt landbrug,
 Økologisk landbrugs   Dansk: sjove dyrenavne
 påvirkning.
 Fangst af insekter med net 
 og suger

Dyreliv Typisk noget om jagt. Se et  1 time Dansk: fabler, ”den onde jæger” 
 rådyr blive forlagt, selv   og ”den gode jæger”
 ordne en fasan eller på jagt   Natur/teknik: pattedyr, fugle, 
 i skoven efter dyrespor og   indvandring eller uddøende
 efterladenskaber  Historie: jagt som kultur. 
   Jagt på en herregård

Samarbejdsøvelser  Eleverne inddeles i et par 1 time Matematik: trekanter og konstruktion
– reb og rafter hold og bygger et lille tårn  Alle fag: samarbejde
 eller en bro i rafter. 
 Vi evaluerer og snakker om 
 hvordan det gik

Lege – fødekædeleg En leg der bygger på  1 time idræt: hjerne og bevægelse. Leg legen igen
 princippet: sten, saks, papir.   Natur/teknik: fødekæder, næringsstoffers
 Gennem legen får eleverne   kredsløb, samspillet mellem planter, dyr
 viden om fødekæder inkl.   og mennesker
 menneskets placering heri

Julearrangement  Julemad over bål. Først en 3 timer Hjemkundskab: gammel dansk mad, 
– grøn jul tur i gartneriet for at se  vintermad i gamle dage
(i skoletiden) vinterafgrøder, dernæst til-  Historie: mad i gamle dage
 beredning af fx syltede   Natur/teknik: planter sommer og vinter,
 rødbeder og grønlangkål  hvordan påvirker frost planterne

MADlAVNiNG i 
UDekøkkeNeT

Urter med fladbrød Krydderurter i maden. Små  Ca. 2 timer Hjemkundskab: Krydderurter
 retter, hvor urternes smag   Historie: Krydderurternes vej til Danmark,
 trænger igennem. Fx mynte-  lægeurter, klostre
 te, friterede salvieblade mm.

Grøntsagswok De lette forårsgrøntsager,  Ca. 2 timer Hjemkundskab: vitaminer og mineraler – 
 som fx spinat, radise, gule-  hvordan bevares de bedst ved tilberedning,
 rod og kål  mad fra andre lande

Chili sin carne De lidt mere tunge grøntsager  Ca. 2 timer Hjemkundskab: Proteiner i maden
 fra sensommeren: squash,   (bønner) kan man leve af vegetarmad.
 rodfrugter bønner, kål mm.  Natur/teknik: Kød og klima
 
Kartoffelsuppe Kartofler og porre  Ca. 2 timer Historie: Kartoflens historie, skørbug,
 – efterårets grønt  Hungersnøden i Irland

Hokkaidosuppe Græskar Ca. 2 timer klassens time: Skære græskarhoveder
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Tip:

For at få det bedste samarbejde med lærerne skal du som noget af det første afstemme for-
ventningerne til dagen. Gør det klart, hvilken rolle læreren har på stedet. Dette kan enten ske 
ved at fortælle dem om det på en intro dag og/eller i et opstartsbrev, hvor forventninger og 
krav til læreren er beskrevet. Den bedste metode er dog at tale om det. 

Overordnede forventninger til læreren:
•	 Altid	spørge,	hvis	der	er	tvivl	om	noget.
•	 Sørg	for	at	børnenes	forældre	er	tilstrækkeligt	informeret,	sådan	at	børnene	er	klædt	
 ordentlig på til dagen. 
•	 Det	er	lærerens	ansvar	at	holde	styr	på	børnene	under	hele	besøget.	Det	er	således	
 ikke undervisernes ansvar, om børnene opfører sig ordentligt.
•	 Læreren	skal	deltage	i	forløbet	sammen	med	børnene,	så	børnene	får	en	oplevelse	
 sammen med læreren og kan spørge læreren om hjælp.

Omdrejningspunktet for børnenes aktiviteter i Haver til Maver er børnenes haver. Alt der 
foregår i Haver til Maver hænger derfor sammen med årets gang i naturen. 

I det tidlige forår klargøres jorden, og børnene begynder at så og plante i deres haver. Inden 
længe bliver markerne grønne af grøntsager og ukrudt, og børnene har høstet deres første 
salat og radiser inden sommerferien.

I sommerferien kommer mange børn med deres forældre i haverne for at luge ukrudt og høste 
de grøntsager, der er klar. Når børnene vender tilbage i august, går høsten for alvor i gang, 
og i oktober gøres haven klar til vinter.  

lugning i sommerferien: Det er meget vigtigt, at alle klasser får luget i deres Haver i som-
merferien. Derfor skal forældrene på det kraftigste opfordres til at komme i haverne i ferien, 
så de sammen med deres børn kan luge i haverne.

Sideløbende med årets gang i haverne opholder børnene sig i udekøkkenet tre-fire gange i 
løbet af sæsonen, hvor de laver mad af årstidens grøntsager sammen med en kok. Børnene 
laver eksempelvis urter med fladbrød i foråret og i den tidlige sommer og kartoffelsuppe i 
efteråret. Naturvejledningen som vælges de resterende gange kan omhandle insekter i 
haverne, jagt, vandhullet eller en tur i skoven. 

Kommunikation til forældrene
Det er i udgangspunktet lærerne, der står for al information til forældrene af enten praktisk eller 
faglig karakter. Det er alligevel en god idé, at gøre det klart for lærerne, at de altid gerne:

•	 Må	medbringe	forældre,	når	de	besøger	Haver	til	Maver.		
•	 Kan	afholde	forældrearrangementer	i	Haver	til	Maver.
•	 At	de	på	det	kraftigste	skal	opfordre	forældre	til	at	luge	sammen	med	børnene	i	haverne	
 i sommerferien. 

Lav eventuelt en lille folder (papirform eller elektronisk) med information om Haver til Maver 
– ”Fra Haver til Maver til forældrene” – som læreren kan henvise til eller dele ud på et foræl-
dremøde. På den måde sørger Haver til Maver for, at alle vigtige informationer når hjem til 
forældrene. Du kan også opfordre lærerene til at lægge et link til Haver til Mavers hjemmeside 
på forældreintra, så forældrene med et enkelt klik, kan læse meget mere om    
Haver til Maver og de personer, der står bag. 
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! !! ?
!

Hvad skal du kunne For at 
blive Haver til Maver underviser?

De voksne, som børnene møder i Haver til Maver, 
har stor betydning for den oplevelse, som børnene 
får med hjem. Heldigvis er alle mennesker forskel-
lige, og der er mange typer mennesker, der vil egne 
sig som Haver til Maver undervisere. Der er imidler-
tid nogle fælles kompetencer, som er nødvendige for 
at blive en god Haver til Maver underviser:

	 	 	 •	 Man	skal	brænde	for	netop	at	drive	Haver	til	Maver.	
	 	 	 •	 Man	skal	besidde	en	faglighed	inden	for	et	af	områderne	madlavning,		 	
    havedyrkning og natur, og man skal interessere sig for sammenhængen imellem 
    de tre områder.   
	 	 	 •	 Man	skal	besidde	gode	kommunikative	evner	–	især	rettet	mod	børn.
	 	 	 •	 Man	skal	være	spontan	og	samtidig	udstråle	ro.
	 	 	 •	 Man	skal	kunne	praktisere	en	anerkendende	og	inkluderende	pædagogik.
	 	 	 •	 Man	skal	have	ledelseskompetencer	og	kunne	udøve	praktisk	selvledelse.
	 	 	 •	 Man	skal	besidde	empati	og	gøre	mere	af	det	der	virker,	og	mindre	af	det	der	
    ikke virker.

Evalueringen af Haver til Maver på 
Krogerup Avlsgård er den første 
danske forskning inden for skolehave-
området i Danmark. Et af evaluerin-
gens fokusområder er underviserne. 
Evalueringen viser, at underviserne 

kan betragtes som indholdet i selve Haver til Maver. Dette stiller selvfølgelig automatisk 
nogle krav til den underviser, der skal agere i Haver til Maver. I evalueringen fremhæves det 
desuden, at undervisernes autenticitet spiller en afgørende rolle for de børn, de underviser og 
møder i haverne, og at denne autenticitet er vigtig for børnenes udbytte af Haver til Maver. 

Men hvad vil det sige at være autentisk? Isoleret betragtet betyder det at være autentisk, at 
man er den, som man giver sig ud for at være. At man ikke forstiller sig, men er ægte, tro-
værdig og pålidelig over for andre. Dermed indeholder begrebet også en nødvendig faglighed, 
da der ikke må være et misforhold mellem evner og intentioner. I Haver til Maver på Krog-
erup Avlsgaard møder børnene ægte professionelle. Det vil sige, at de møder gartneren eller 
landmanden i haven, kokken i køkkenet og naturvejlederen ved vandhullet. En lærer beskriver 
autenticitet med disse ord:

”Det skal være en, der kan finde ud af det. 
Hvis det bare er en eller anden mand, hvis 
kone er god til at lave mad, så bliver det ikke 
det samme” (pige, 4. klasse)

”Jeg må sige, at der er noget i forhold til at være autentisk. 
Når man ser ham (landmanden) komme kørende der på traktoren, 
og ser ham parkere lige der og træde ned. Det gir’ noget, uden jeg 
kan definere det – et billede af ægtheden” (lærer, mellemtrinnet)
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Men hvis autenticitet er forudsat, at man som underviser besidder professionel faglighed som 
enten kok, landmand og naturvejleder, kan man så blive underviser i Haver til Maver, uden en 
professionel baggrund? 

Haver til Maver Odense er et godt eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at være en 
autentisk underviser, der leverer en god undervisning, uden at være uddannet kok, gartner 
eller landmand. Den primære underviser i Odense er læreruddannet og har drevet et skole-
havefritidstilbud i mange år. Han forklarer det således:

”Jeg vil sige det sådan, at det sagtens kan fungere, selv om børnene ikke møder 
de forskellige fagligheder som kok eller landmand. Den merviden, som jeg har 
i forhold til elever og lærer, og den årelange erfaring, som jeg har med at drive 
skolehave, er så rigeligt nok. Det autentiske betyder også, at det er mig som 
person, der er betydningsfuld. Jeg skal jo udstråle ro og begejstring og samtidig 
formå at møde børnene, der hvor de er” (Thomas, underviser i Haver til Maver – Odense) 

En underviser i Haver til Maver behøver altså ikke at være uddannet 
inden for de forskellige fagområder for at være autentisk. Men man skal som underviser vise, 
at man brænder for at formidle det, man kan og ved, ligesom man behøver at signalerer, at 
’her er der noget værdifuldt at lære’. Dette kræver selvfølgelig en form for faglighed, men 
denne faglighed kan opnås gennem personlig interesse, årelang erfaring og efteruddannelse, 
som eksempelvis opnås ved at deltage som `føl´ i Haver til Maver på Krogerup Avlsgaard.

Udover at man som underviser skal udstråle en autenticitet, så kræver arbejdet under åben 
himmel også plads til spontanitet samt en vis sindsro, når eksempelvis fire skoleklasser kom-
mer løbende imod en, og alle skal undervises og have plads.  

Det er desuden vigtigt at have et netværk eller være i stand til at skabe sig et inden for skole- 
og kommuneområdet samt med relevante samarbejdspartnere som eksempelvis kokkeskoler, 
læreruddannelserne og naturvejlederuddannelsen.  

Haver til Maver er et koncept, der løbende udvikler sig. Det vil sige, at Haver til Maver har 
ændret sig meget fra den første grundlæggende ide til dens nuværende form. Haver til Maver 
udvikles stadigvæk dagligt og ændres efter målgruppe, behov og Haver til Mavers undervisere.  
Man skal derfor ikke være bange for at springe ud i det, løse de udfordringer der kommer 
undervejs og tilpasse sig til den virkelighed, der hersker.
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Mød en Haver til Maver underviser
Det, der karakteriserer en Haver til Maver underviser, er, at de skal kunne meget mere end at 
undervise. Fælles for underviserne er, at de kan præge egen dagligdag og har beslutningskom-
petencer samt, at de løbende er med til at udvikle Haver til Maver.
 
THOMAs HøGeDAl 
Haver til Maver underviser i Odense: Folkeskolelærer og skolehaveleder. Driver samtidig et 
skolehavefritidstilbud i Odense kommune.  

Hvorfor er du Haver til Maver underviser? ”Først og fremmest fordi det giver mening. Jeg 
synes, det er meningsfuld og sammenhængsskabende undervisning. Eleverne opnår praktisk 
erfaring, der kobles med teoretisk indspark i haven, men også lægger op til yderligere arbejde 
i klasseværelset. Desuden kan jeg kombinere forskellige personlige og faglige kompetencer. 
Især interesse for natur og relationer”.

PeTer lAxDAl 
Haver til Maver underviser, daglig leder af Haver til Maver – Humlebæk, naturvejleder og Skov 
og Landskabsingeniør. 

Hvorfor giver det mening for dig at være Haver til Maver underviser? ”Der er 1000 ting, der 
er godt. Det er enormt givende, og det giver mening i forhold til, at man idealistisk prøver at 
ændre noget. Tænk hvis vi gennem det her kan være med til at skabe en bedre balance i tin-
gene? Jeg tror, at der netop skal tiltag som Haver til Maver til, for at vi kan vende bøtten. Frem 
for at sidde og vende nogle papirer i en kommune synes jeg, at det her arbejde nytter noget. 
Den direkte kontakt til børnene, haverne, maden og naturen. Vi har mulighed for at påvirke 
verden og muligheden for at udvikle det her projekt, så man sidder ikke som person fast”.

Thomas NielsenPeter LaxdalThomas Høgedal Sarah Gjerø
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THOMAs NielseN
Haver til Maver underviser, projektleder, naturvejleder, netværksskaber, jæger og pædagog. 

Hvorfor er du glad for at være Haver til Maver underviser? ”Jeg er underviser i Haver til 
maver, fordi det giver mening!  Forstået på den måde - at på platformen HTM kan jeg formidle og 
interagere med mennesker omkring netop det, som jeg finder allermest værdifuldt og spændende 
– nemlig mennesket i naturen – eller er det naturen i mennesket?”

sArAH Gjerø
Haver til Maver underviser i Humlebæk: Master i Food Culture and Communications og kok:

Hvorfor arbejder du i Haver til Maver? ”Fordi det er et arbejde, der giver mening. Man kan 
se børnenes glæde ved at være ude og ved, at de dyrker deres egne grøntsager, arbejder med 
råvarerne og laver noget dejligt mad. Børnene rykker sig, og de har alle sammen haft en god 
dag, og det giver også mig en god dag”.

Følg Med Haver til Mavers undervisere på arbejde i Haver til Maver 

Peter er underviser i Haver til Maver, og han fortæller her, hvordan en typisk dag i Haver til Maver 
kan være:

Jeg møder hver morgen omkring kl. otte. Vores gruppe af undervisere i Haver til Maver starter altid dagen 
med at tale kort om, hvordan vi skal organisere og fordele dagen; hvem går med børnene i haven? Hvem er i 
køkkenet? osv. Derefter går vi gang med at finde de forskellige materialer og redskaber frem. Vi henter vogne 
med udstyr, ordner frø eller redskaber – afhængig af årstiden og dagens forløb. Hvis der er klasser, der skal i 
udekøkkenet, sørger vi for at have rene borde og hugger brænde. Vi vurderer altid, om eleverne selv skal hente 
grøntsagerne i marken, eller om vi skal sørge for, at de ligger klar. Dette afhænger af tiden.

Når klasserne kommer mellem 9 og 10 skal jeg helst være parat til at gå i gang. 

Når jeg kan se, at klasserne kommer, møder jeg dem altid ved laden. Jeg taler lige med lærerne først for at 
afstemme forventningerne til dagen. Er der noget specielt, som jeg skal tage højde for? Har klassen bestemte 
forventninger? Efterfølgende samler jeg eleverne og fortæller dem om dagens program.  

Alle klasser starter i haven. Afhængig af hvor mange klasser der kommer, går enten alle undervisere eller blot 
en enkelt med børnene i haverne. Vi har i Haver til Maver erfaret, at det er meget vigtigt, at alle klasser starter 
deres dag i haven med en underviser. Hermed ved eleverne præcist, hvad de skal gøre i haven. Tidligere kom 
mange klasser til at fjerne de små nyspirede planter i stedet for ukrudtet.

Når jeg har sat en klasse i gang, bliver jeg enten hos dem eller hjælper en anden klasse. Der er altid mindst 
en underviser i haverne, så børn og lærere har nogen, som de kan spørge, hvis de kommer i tvivl om noget. I 
haverne har klasserne selvfølgelig mest brug for hjælp de første gange, så derfor vil der også altid være flere 
undervisere i haverne i begyndelsen af sæsonen. Som underviser er det selvfølgelig vores ansvar at fortælle 
børnene om planter, grøntsager og naturen omkring os. Det er ofte børnenes spørgsmål, der sætter dagsordenen 
for de ting, som jeg taler om. Det kan handle om alt fra snegle, næringsstoffer i jorden til årstidernes skiften. 
Jeg prøver dog at sikre, at alle børn får gennemgået det grundlæggende omkring landbrug og natur, imens de 
arbejder i haverne. Jeg opfordrer også altid alle børn til at smage på haven, så snart de første skud kommer frem. 
Efter arbejdet i haverne har børnene altid en pause, hvor de 
enten leger i halmballerne eller omkring i området. Jeg gør 
meget ud af, at der skal være plads til alle børn, og at de 
skal have mulighed for boltre sig i naturen, imens de er her. 
Fri leg bliver vægtet lige så højt som den faglige del. 
I halmballerne er der plads til motion og refleksion.



Hvis børnene skal have naturvejledning mødes de efter pausen med den underviser, der 
skal tage sig af det, og hvis de skal i køkkenet, møder de op i køkkenet, når deres pause 
er slut. 

I udekøkkenet samler jeg børnene omkring et bord og viser og fortæller dem om 
retten. Jeg giver ikke børnene en opskrift, da de (især de små) alligevel ikke læser den. Så dét, vi gør, er at 
gennemgå og fortælle om alle de råvarer, der skal i retten. Jeg skærer ofte også grøntsagerne ud og lader 
børnene smage på dem og på de forskellige krydderurter og krydderier, som de kan putte i deres ret.

Derefter sender jeg børnene ud i grupper, så alle grupper står ved et bord med et komfur og ingredienser 
til dagens ret. Børnene henter selv de køkkenredskaber, som de skal bruge, og de fordeler indbyrdes, hvem 
der skal gøre hvad i gruppen: Lave bål, snitte, hakke osv. Jeg samler de børn, der skal lave bål og giver dem 
et lille bålkursus. Hvis der er tid til det, får nogen børn lov til at hugge brænde. Ellers tager vi brænde fra 
brændestablen. Det med bålene er udekøkkenets største udfordring, for det kan godt være svært at lave et 
godt bål til at lave mad over. Det er vigtigt, at pointere over for børnene, at bålet skal passes hele tiden, ellers 
brænder det nemt ud.

Udover det med bålet er børnene generelt ret selvkørende i køkkenet, og når maden er færdig, er de enormt 
ivrige efter at spise deres mad og smage hinandens. De er ret gode til at smage - også dem som ellers ikke er 
så meget for grøntsagsretter. 

Lærerne går til hånde i køkkenet og sørger for, at deres elever får vasket op i varmt vand og ryddet alt væk.
Jeg går altid rundt ved børnenes borde og smager på deres retter. Så taler vi lidt om, hvad der gik godt, hvad 
der gik mindre godt, og om hvordan maden smager: Hvorfor er det stærkt, sødt, bittert osv. 

Derefter er dagen med børnene slut. Der er altid en del oprydning for os undervisere, efter at børnene er taget 
hjem. Udekøkkenet skal rengøres, toiletvognen ordnes, skraldespande tømmes osv. Derefter bruger jeg lidt 
tid på kontoret, hvor jeg planlægger kommende forløb, får overblik over tilmeldinger og frameldinger osv. 
Og ved en 15 – 16 tiden er min dag slut, og jeg tager hjem.”
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De	fysiske	rammer

Man kan i realiteten starte Haver til Maver op alle steder. Men skal projektet være øko-
nomisk overskueligt og let at gå i gang med, er det en god ide, at de fysiske rammer 
lever op til følgende punkter:

1) Et tilpas stort stykke jord som er økologisk certificeret eller drevet efter økologiske  
 principper (alt under tre Ha behøver ikke at blive certificeret).
2) Acceptable toiletforhold.
3) Rindende vand og afløb.
4) Mulighed for at tænde bål
5) Mulighed for at søge ly i dårligt vejr.
6) En beliggenhed, som er nemt tilgængelig for skoleklasser.

to	eksempler	på	fysiske	rammer:	
Haver til Maver. HuMlebæk og Haver til Maver – odense

Haver til Maver i Humlebæk er beliggende på en gård omgivet af marker, skov og 
vandhul. Samtidig ligger Humlebæk station under en kilometer væk, hvilket betyder, 
at skoleklasser har nemt ved at komme frem og tilbage. Haver til Maver – Humlebæk 
har også gode toiletforhold, en skolestue og selvfølgelig vand og afløb.

Haver til Maver i Odense har ikke en gård, lader eller landbrugsmaskiner, der kører 
rundt i baggrunden. Projektet er skabt på en gammel skolehavegrund, der ligger i det 
nordlige Odense i et område kaldet Falen. De omkringliggende skoler har nemt ved at 
komme frem, og stedet er stort nok til, at cirka 20 klasser kan have en skolehave 
og samtidig lave mad samt lege. Der er rindende vand, fine toiletforhold og 
et lille hus, hvor børnene kan søge ly. 

Havens Mål og organisering 

I Haver til Maver måler hver skolehave 4x11 meter. De skoleklasser, som 
kommer til Haver til Maver – Humlebæk, kan vælge mellem fire typer skolehaver. 
Du kan se tegninger af de forskellige typer haver på side 83. 

skolehaven: Er for de klasser, der forventer højt engagement i 
sæsonen og stor forældretilslutning i ferien. Denne have er den ”originale” 
og består af syv lange bede, svarende til syv havegrupper. Eleverne arbejder 
selvstændigt med deres havestykker, planlægger selv indholdet i rækkerne osv. 

Minigartneriet: Er godt for de små og for de klasser, hvor der er risiko for manglende 
forældretilslutning i ferien. Hver gruppe står for 1-2 afgrøder, men deler med resten af 
klassen. 

børnehaver: Et areal svarende til en halv skolehave tilknyttet et særligt undervisnings-
program tilpasset de helt små førskolebørn. Denne type have er ikke med på tegnin-
gen, men er lig den originale skolehave - blot den halve størrelse.  
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sansehaven: Er målrettet de mindste børn (0. klasser) og klasser med særlige behov. 
Oplevelsen i Haver til Maver – Humlebæk er, at mange 0.klasser har svært ved at få holdt de-
res have, og at elevernes interesse falder, efterhånden som ukrudtet tager over. De små elever 
har ofte sværere ved at koncentrere sig, og de er meget afhængige af de voksnes hjælp. Til 
gengæld er de enormt styret af deres sanser og elsker at gå på opdagelse. Sansehaven er 
bygget op omkring et sanserum omgivet af høje blomster og med græs i midten, hvor børnene 
kan lege og opholde sig. I den ene ende er et mindre overskueligt havestykke.

i Haver til Maver – krogerup bliver jorden til haverne klargjort af 
gårdens landmand, der bruger en fræser, som er en slags bedformer, 
der deler jorden op i syv højbede, der er cirka 4 x 11 meter, helt auto-
matisk. Vi har i Haver til Maver – Humlebæk erfaret, at 11 x 4 meter pr. 

klasse også er et passende stykke jord i forhold til børnene: 
Her får de både et godt udbytte, de kan overskue at passe haven, 
og der bliver tid til de andre vigtige aktiviteter, som madlavnin-
gen, naturen og leg på halmballerne

Haverne er omdrejningspunktet i Haver til Maver, da børnene arbejder i deres have, hver gang 
de besøger Haver til Maver. 

En økologisk skolehave introducerer børn for et lokalt bærerdygtigt fødevaresystem, som 
kan give eleverne kompetencer, der gør, at de måske fremover i deres liv får mod på at dyrke 
nogle af de grøntsager, de spiser. Gennem dyrkning af egne råvarer og madlavning fra bunden 
ved man, hvor maden kommer fra, og hvad den indeholder. Samtidig giver det børnene en 
unik mulighed for at forstå, hvordan de som individer er en del af naturen, og hvordan de 
i sympati med naturen kan få et fint udbytte fra deres have. I Haver til Maver iagttager vi, 
hvordan børnene behandler regnorme, salamandere, biller og frøer nænsomt, hvordan de er 
omsorgsfulde over for de små planter og frø, og hvordan de begynder at reflektere over vejret 
i forhold til deres planters trivsel. Næsten alle børn opnår et stort ejerskab over for den have, 
som de har passet og plejet i en hel sæson (Wistoft et al., 2011). 

Haverne indeholder væsentlige dannelses- og læringspotentialer, idet de favner både natur-
vejledning, maddannelse - via de gode råvarer der dyrkes – samt udeliv og bevægelse. 

”Jeg synes faktisk, at det bedste 
ved Krogerup er, at man gerne 
må tage de ting, som man har 
sået, med hjem til ens mor og 
far” (dreng, 3. klasse)

”I vores gruppe – kom haren hele tiden og spiste vores 
salat, den spiste alt vores salat, og det var derfor, at jeg 
ikke fik så meget” (dreng 2. klasse)
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skoleHaven

Når dit jordstykke er dyrkningsparat og haverne er opdelt i 4 x 11 meter, er det tid til 
at få besøg af klasserne. Det er dog vigtigt at have forskellige ting gjort klar, inden 
børnene kommer:

•	 Frø	og	udplantningsplanter:	Det	er	en	god	ide	at	have	en	
 kasse med syltetøjsglas, der hver indeholder de forskellige frø. 
 Det er vigtigt, at det fremgår af de forskellige glas, hvad de 
 indeholder. Du kan også have små planter klar til udplantning. 
 Især salat, løg, porrer og fennikel er populært. Se mere i vores 
 frøoversigt i bilag 1. 

•	 Haveredskaber:	Det	er	vigtigt,	at	børnene	har	de	
 rigtige haveredskaber, så de kan arbejde optimalt med 
 jorden. I Haver til Maver – Humlebæk har vi placeret 
 en vogn med haveredskaber lige ved haverne, og børnene 
 ved, at de skal sætte redskaberne pænt tilbage efter 
 brug. På materialelisten (se bilag 2) kan du se, hvilke 
 redskaber Haver til Maver – Humlebæk har på deres 
 redskabsvogn.

•	 Vandstation:	Det	er	vigtigt,	at	børnene	har	mulighed	for	at	vande	deres	haver.	
I Haver til Maver – Humlebæk har vi opstillet en vandtank tæt ved haverne. Børnene 
kan her tappe vand i de dertilhørende vandkander, så de selv kan vande deres haver 
efter behov. 
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 skoleHaven – tilrettelæggelse aF de otte 
 undervisningsgange

 De fleste klasser kommer til Haver til Maver første gang i april. 

 børnenes 1. besøg:

 Den første gang i haven skal børnene:
	 •	 Lære	stedet	og	stedets	undervisere	at	kende.
	 •	 Lære	stedets	regler	at	kende.
	 •	 Blive	præsenteret	for	haveredskabernes	funktion	og	navne.
	 •	 Lære	at	vande.
	 •	 Have	tildelt	en	have.
	 •	 Så	og	tilplante.
	 •	 Lære	hvor	komposten	er,	og	hvad	den	bruges	til.

 Det er lærerens ansvar at:
	 •	 Holde	styr	på	børnene.
	 •	 Have	inddelt	børnene	i	små	havegrupper	på	forhånd.
	 •	 Sørge	for,	at	børnene	sår	i	lige	rækker.

 

regnormedans: I Haver til Maver - Humlebæk har underviserne fundet en sjov 
måde at få de små stier omkring børnenes haver trampet flade. I en lang række 
tramper børnene på den brune jord for på den måde både at danne stier men også 
for at lokke regnormene frem fra jorden. Børnene synes, det er sjovt, og det giver 
underviserne god mulighed for at tale med børnene om, hvad regnorme betyder for 
planterne og jordens trivsel.

De lige rækker: Det er vigtigt, at børnene sår deres frø i lige rækker, og at de markerer deres 
rækker med en pind, hvorpå de skriver, hvilke grøntsager, de har sået. Det er meget svært for 
børn (og voksne) at kende forskel på de små ny spirede planter og ukrudt. Rækkerne hjælper 
dem til at gennemskue, hvad der er planter, og hvad der er ukrudt. 
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børnenes 2.–4. besøg: Haven indtil soMMerFerien 

Indtil sommerferien kommer børnene i deres have cirka fire gange. Når haven er tilsået efter 
børnenes første besøg, er din opgave som underviser at: 

•	 Hjælpe	børnene	med	lugning.	Det	er	vigtigt	at	gå	med	klasserne	i	deres	have	hver		 	
 gang for at hjælpe dem med at luge og så efter. Hvis man ikke hjælper klasserne i   
 gang, er der risiko for, at de luger deres grøntsager væk sammen med ukrudtet. Ofte   
 er det ikke nødvendigt at være sammen med klassen hele tiden, du skal blot være i   
 nærheden, så børn og voksne ved, hvor de kan finde dig.
•	 Undervise	børnene	løbende	i	haven,	i	fotosyntese,	i	planter,	i	insekter	og	i	smådyr.	
•	 Lade	børnene	smage	på	haven,	så	snart	det	er	muligt.
•	 Sørge	for,	at	klasserne	får	luget	godt	igennem	i	haverne	på	deres	sidste	besøg	inden		 	
 sommerferien. 
•	 Det	er	nærmest	en	betingelse	at	læreren	laver	lugeplaner	(undtaget	specialklasser	og			
 børnehaver).

Det er lærerens ansvar:
•	 At	der	er	styr	på	børnene.
•	 At	lave	en	lugeplan	og	opfordre	forældrene	til	at	overholde	dem.
•	 Hjælpe	børnene	i	haverne
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børnenes 5.– 8. besøg: Haven – eFter soMMerFerien

Når klasserne kommer tilbage til deres haver efter ferien, bugner den af høstmodne grønt-
sager, (og ukrudt hvis klasserne ikke har været flittige i ferien). Oftest har klasserne fire 
gange i haven efter sommerferien.  

Du skal nu sørge for, at:

•	 Børnene	får	smagt	på	haven	og	får	deres	udbytte	med	hjem.
•	 Klasserne	får	mulighed	for	at	efterså	med	bladgrønt	og	urter,	som	kan	nå	at	komme		 	
 frem inden efteråret.
•	 Haverne	ved	sidste	besøg	gøres	klar	til	vinter.	
•	 Afslutte	haven	og	sammen	med	børnene	gennemgå	sæsonen:	hvad	gik	godt/mindre	godt?		
 hvad har vi observeret og erfaret? Osv. 

Det er lærerens ansvar:
•	 At	børnene	får	deres	grøntsager	med	hjem.

 Godt tip:
 Den sidste gang inden sommerferien og 
 den første gang efter sommerferien er det 
 en god ide, at de små klasser ikke har andre 
 aktiviteter end haven. På den måde har de 
 mulighed for at få luget godt igennem, 
 få høstet og få leget i og omkring haven 
 samt på halmballerne.   
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UNDerVisNiNGsMATeriAle OG GODe iDeer 
I undervisningsmaterialet: ”Haver til Mavers bedste opgaver” kan 
man finde gode ideer til opgaver, som børnene kan lave i haverne, 
og som lærerne kan benytte i undervisningen hjemme i klasse-
værelset. Det er en god ide at opfordre lærerne til at tage billeder 
af børnene i haverne i løbet af sæsonen. Både lærer og elever 
får hermed dokumenteret arbejdet og planternes vækst, og har 
noget at vise forældrene. Derudover kan man opfordre lærerne til 
at skrive logbog med børnene og lade børnene lave haveplaner 
over deres haver. 

udekøkken

Klasserne kommer i køkkenet tre–fire gange i løbet af en sæson. Der arbejdes med seks for-
skellige opskrifter, som nogenlunde passer med årets gang i haverne. Opskrifterne er tilpasset, 
så de passer til fire–seks personer:

April Maj juni August september Oktober

Jordskok- Fladbrød og Grøntsagswok Grøntsagswok Chili sin carne Hokkaido- 
suppe krydderurter  Chili sin Carne Hokkaidosuppe suppe
     Kartoffel- 
     suppe
 
I Haver til Maver – Humlebæk får eleverne alle deres grøntsager med hjem. Til maden bruges 
grønt fra gartneriet eller overskudsgrønt. I Haver til Maver – Odense henter eleverne grønt-
sagerne i et lille gartneri, som Thomas selv passer.

   De enkelte opskrifter kan findes på Haver til Mavers hjemmeside 
   www.havertilmaver.dk under fanen Publikationer. 
   Vælg ”Haver til Mavers bedste opgaver”. 

30   haver til mavers bedste opgaver

kopiark 4

trae  tanker

Brainstorm eller ordmylder med 

ord og vendinger om mit træ

54   haver til mavers bedste opgaver

årstid:
forår, sommer, 

efterår

Nu har I studeret havens insekter på nært hold. Vælg et insekt, 
som I vil lære mere om, og gå på opdagelse i bøger og på nettet.
I skal samle jeres nye viden i krible-krable-bogen. 

Fold A3 papir på den lange led

Fold igen en gang på den smalle led på midten 
Herefter folder du de to sider ind mod midterfolden.
brug tommelfingeren til at lave tydelige folder. 
Den åbne midterfold er inderst i bogen.
Læg bogen med forsiden opad, og lav huller i venstre side med hullemaskinen. 

Find noget snor, som passer til din bog og dyr, og bind bogen sammen. 

Klip/riv sidernes folder op, så bogen får flere sider.Nu skal du til at skrive om dit insekt og lave illustrationer til.

Tegn dit insekt på forsiden – husk at gøre plads til en overskrift.
I bogen skal du skrive
•	 hvad	dyret	lever	af•	 insektets	foretrukne	habitat	–	altså	levested	
•	 de	farer,	der	er	for	insektet•	 hvor	i	fødekæden	dit	insekt	er	•	 nyttedyr	eller	skadedyr•	 find	evt.	flere	fakta	om	dit	insekt	•	 måske	også	om	vi	kender	det	fra	en	tegnefilm	eller	andet?Lav en faktavæg med jeres krible-krable-bøger i klassen. Eller I kan lade skolens 

bibliotek have dem til udlån for indskolingen. 

det skal i bruGe

opgaVe

krible-krable-bog

A3 papir 
– gerne tegnekardus

blyant 

Tynd sprittusch

Farveblyanter

Hullemaskine

Snor, sejlgarn el. lign.

faG oG mål
Natur/teknik  •	 stille	spørgsmål	til	planters	og	dyrs	bygning	og	levevis	ved			

   brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser

	 	 •	 sammenholde	forskellige	danske	planter	og	dyrs	levesteder			

   og deres tilpasning hertil
Billedkunst	 •	 fremstille	skitser	og	billeder	på	baggrund	af	iagttagelse

48   haver til mavers bedste opgaver

årstid:

forår

haveplanen

I skal have en plan over jeres have – en haveplan. Skriv og tegn, hvad I sår og 

planter, og sæt oversigten ind i logbogen. Det kan gøre det nemmere for jer, når I skal 

luge haven, specielt i foråret, når de første kimblade viser sig. 

 brug blyant og farveblyanter, så I kan rette og skrive ind i planen, hvis I sår nyt 

efter første høst. Noter også, hvilke planter der skal tyndes ud i – f. eks. radiser og 

gulerødder, og hvilke der skal hyppes, f.eks. porrer, så er I sikre på at skabe de bedste 

vilkår for jeres planter.

 I vil i jeres havetid lære betydningen af at luge, tynde ud, hyppe, kultivere - alle 

sammen udtryk, man bruger i havearbejdet. Fotografer jeres have ved hvert besøg, så 

I kan se, hvad der sker fra gang til gang.

haver til maver

!! ?!
Slutpæl

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

Skrevet af 

Jeanette Braagaard 

og med opgaver af Ole Laursen, 

Thomas Nielsen, Peter Laxdal, 

Søren Ejlersen, Sanne Holden Venlov 

og Henrik Helweg-Larsen

s
bedste opgaver
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praktisk inForMation oM udekøkkenet 

Helt praktisk skal udekøkkenet indeholde:
•	 Arbejdsborde.
•	 Håndvask	med	afløb.
•	 Udekomfurer.
•	 Brænde	(eventuel	ophugningsplads).
•	 Eventuel	krydderurtehave.

Derudover skal udekøkkenet indeholde forskellige køkkenredskaber, som du kan læse mere om 
i materialelisten bilag 2. På side 12 og 13 kan du se, hvordan man laver et udekomfur og et 
arbejdsbord. 

inden børnene kommer i køkkenet, skal du:
•	 Sætte	køkkenredskaber	frem.
•	 Tørre	borde	af.
•	 Hugge	brænde.
•	 Sætte	råvarerne	frem,	medmindre	børnene	selv	henter	dem	i	marken.

undervisning i et udekøkken

•	 Du	samler	børnene	om	undervisningsbordet	og	introducerer	dem	for	dagens	ret.	
 Fortæl gerne en lille sjov historie om rettens oprindelse.
•	 Du	viser	og	forklarer	børnene,	hvordan	råvarerne	skal	bearbejdes,	og	i	hvilken	rækkefølge	
 de skal i gryden. Lad gerne børnene smage på råvarer og krydderier.
•	 Du	sætter	børnene	i	gang	med	at	arbejde	selv.
•	 Du	giver	udvalgte	børn	et	bålkursus.
•	 Du	hjælper	med	bålene	og	svarer	på	eventuelle	spørgsmål	
 (det er vigtigt at holde øje med bålene, da de nemt brænder ud).
•	 Du	smager	på	børnenes	mad	sammen	med	børnene	og	afslutter	undervisningen	på	en	god		
 måde ved eksempelvis at tale om, hvad der gik godt, og hvad der gik mindre godt. 
•	 Når	børnene	har	forladt	køkkenet,	står	du	for	den	endelige	oprydning.
 
Det er lærerens ansvar, at:
•	 Inddele	børnene	i	madgrupper.
•	 Hjælpe	børnene	med	at	organisere	deres	køkkentjanser:	Hvem	tænder	bål,	snitter	osv.
•	 Gå	til	hånde	og	motivere	børnene	til	at	rydde	op.
•	 Sørge	for	at	børnene	får	vasket	alt	op.
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At lave mad i udekøkkenet er både sjovt, lærerigt og udfordrende. Afhængig af stør-
relse kan køkkenet på Krogerup rumme op til tre klasser ad gangen. I køkkenet lærer 
børnene at lytte, at samarbejde, praktiske færdigheder i forhold til madlavning, at 
tænde bål og at smage på forskellige urter, krydderier samt den færdige mad.

Gastronomi og maddannelse
Maddannelsesbegrebet er forholdsvis nyt og henviser til den indsigt og viden samt de 
handleerfaringer og oplevelser, som børn og unge får, når de undersøger fødevarer, til-
bereder mad og etablerer/organiserer forskellige måltider. Begrebet henviser samtidig 
til den lyst, nysgerrighed og interesse som børnene får ved at spise og nyde mad sam-
men med andre. Maddannelse og æstetisk erfaring knytter sig teoretisk set til produk-
tion og læring i forbindelse med mad og måltider. En definition på maddannelse er, at 
lære at afkode madens formsprog i sammenspil med det kulturelle og det individuelle 
(www.ucl.dk).

Haver til Maver bruger gastronomien og omgangen med 
grøntsagerne som midler til maddannelse. Med den holistiske 
forståelse bliver duft, smag, synsindtryk og madens oprindelse 
centrale elementer. 

Inddragelsen af de forskellige sanser giver børnene nye måder 
at forholde sig til mad på. Den gastronomiske diskurs er også 
en pædagogisk diskurs, da den har til formål at lære børnene 
at smage på nyt, forstå økologiske sammenhænge og forholde 
sig til farver, dufte og konsistens – alt i alt at lære børnene 
nye måder at lave mad på.

(Wistoft et al., 2011)

Haver til Maver laver udelukkende retter 
med grøntsager, hvilket betyder, at der er 
færre krav, som skal overholdes i forhold 
til opbevaring og håndtering af fødevarer.

bålet og brændet
I Haver til Maver laver vi mad på udekomfurer over bål. På mange børn (og voksne) 
virker bål som en magnet. Det kan kræve lidt øvelse at få et bål tændt og få det til at 
brænde så godt, at der kan laves mad på det. Mange børn vil elske at lære at tænde 
bål, og afhængig af børnenes alder og niveau hjælper Haver til Mavers undervisere med 
båltændingen.

Til et bål skal der bruges brænde, og brændet skal selvfølgelig ophugges inden, det 
kan bruges. Om børnene selv skal hugge brænde afhænger af deres alder og motiva-
tion. Vi plejer at gøre det sådan, at interesserede børn får et lille kursus i at hugge 
brænde, hvis der er tid. Men erfaringen viser, at det er vigtigt, at der er hugget brænde 
klar til optændingen. Ellers går der for lang tid med madlavningen.
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naturen

I Haver til Maver eksisterer naturen i alle elementer, og den er grundlæggende for alt det 
børnene oplever: i haven, hvor grøntsagerne dyrkes, i køkkenet, hvor de friske grøntsager 
tilberedes og spises, på halmballerne, hvor børnene ofte holder deres pauser, leger og griner, 
samt i den omkringliggende natur. Ofte opstår naturvejledningen som følge af det, som børn-
ene gør og undres over. Du skal derudover i samarbejde med læreren aftale, hvilke planlagte 
naturaktiviteter, børnene skal igennem. Det er en god ide at afsætte cirka to af børnenes 
besøg til organiserede naturoplevelser. 

I Haver til Maver tilbydes følgende naturaktiviteter:
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NATUrVejleDNiNG iNDHOlD TiDsfOrbrUG, cA fAG

Landmand – rundtur  Indhold afhængig af årstid.  1 time Natur/teknik: dyrkningsformer,
og aktivitet Måske plantemaskine eller   økologi, skadedyr
 høst. Som regel smagsprøver   Matematik: mængde- og
 og en praktisk øvelse  arealberegning
   Hjemkundskab: rodknolde, stængler, 
   blomster – hvad spiser vi

Vandhul  Lidt om vandhullet og dets  1 time Bestemmelse af vanddyr og
 omgivelser og så ellers på   måske snak om fangstmetoder og ånding
 opdagelse med ketcher  Natur/teknik: fødekæder, ferskvands-
   biologi, vandets kredsløb
   Historie: naturlige eller kunstige   
   vandhuller, fx karpedamme

Skov Skovstjerneløb inkl. øvelser  1 time Natur/teknik: fotosyntese, Istid,
 i trækending, mm. (vinter 2 t.) plantebælter, dyreliv
 Rundtur, naturdetektiv på   idræt: o-løb
 egen hånd, træpuslespil,   Natur/teknik: artsbestemmelse,
 spiselige urter om foråret   træets struktur
 og træfældning om vinteren   Dansk: navngivning af
   planter, ordner, arter, familier.
   Historie: Skovens historie
   fra istid, til Von Lange til nu

Insekter  Hvad er et insekt. Hvilket  1 time Natur/teknik: fødekæde, økologi
 er skadedyr og nyttedyr.   og konventionelt landbrug,
 Økologisk landbrugs   Dansk: sjove dyrenavne
 påvirkning.
 Fangst af insekter med net 
 og suger

Dyreliv Typisk noget om jagt. Se et  1 time Dansk: fabler, ”den onde jæger” 
 rådyr blive forlagt, selv   og ”den gode jæger”
 ordne en fasan eller på jagt   Natur/teknik: pattedyr, fugle, 
 i skoven efter dyrespor og   indvandring eller uddøende
 efterladenskaber  Historie: jagt som kultur
   Jagt på en herregård

Samarbejdsøvelser  Eleverne inddeles i et par 1 time Matematik: trekanter og konstruktion
– reb og rafter hold og bygger et lille tårn  Alle fag: samarbejde
 eller en bro i rafter. 
 Vi evaluerer og snakker om 
 hvordan det gik

Lege – fødekædeleg En leg der bygger på  1 time idræt: hjerne og bevægelse. Leg legen igen
 princippet: sten, saks, papir.   Natur/teknik: fødekæder, næringsstoffers
 Gennem legen får eleverne   kredsløb, samspillet mellem planter, dyr
 viden om fødekæder inkl.   og mennesker
 menneskets placering heri

Julearrangement  Julemad over bål. Først en 3 timer Hjemkundskab: gammel dansk mad, 
– grøn jul tur i gartneriet for at se  vintermad i gamle dage
(i skoletiden) vinterafgrøder, dernæst til-  Historie: mad i gamle dage
 beredning af fx syltede   Natur/teknik: planter sommer og vinter,
 rødbeder og grønlangkål  hvordan påvirker frost planterne
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Undervisning i naturen kræver ikke meget udstyr, men det er 
selvfølgelig en god ide at have:

•	 fiskenet
•	 terrarium	til	smådyr
•	 bestemmelsesdug
•	 hvide	bakker
•	 lups

Opgaverne kan findes på haver til Mavers hjemmeside www.havertil-
maver.dk under fanen Publikationer eller i ”Haver til Maver – bedste 
opgaver” af Jeanette Braagaard. 
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gode råd Fra en Haver til Maver underviser

Thomas, som er Haver til Maver underviser i Odense, startede Haver til 
Maver op i foråret 2011 og har derfor frisk i erindringen, hvilke udfor-
dringer der kan opstå i opstartsfasen. Thomas igangsatte projektet et 
sted, hvor der som tidligere nævnt både er jord, rindende vand, et vel-
egnet skur og toiletforhold. Og han har følgende råd til kommende 
Haver til Maver undervisere: 

•	 Det	er	vigtigt	med	en	kommunal	sparringspartner,	som	kan	skabe	vejen	for	
 bevillinger og kommunikation til skoler. 
•	 Det	er	bedst,	at	være	mere	end	én	person	ansat	i	Haver	til	Maver,	da	den	daglige		
 sparring er væsentlig i forhold til at udvikle og tilrettelægge dagene optimalt.
•	 Overvej	grundigt,	hvor	Haver	til	Maver	skal	placeres.	Det	nytter	ikke	at	ligge	for		
 langt væk fra skolerne og gode offentlige transportmuligheder.
•	 Det	er	vigtigt	at	starte	i	god	tid	(dvs.	min	tre	måneder	før,	der	kommer	børn	i		
 haverne), så der er tid til planlægning og indkøb af de praktiske ting.
•	 Det	er	vigtigt,	at	man	er	fleksibel	i	forhold	til	sin	arbejdstid.	Man	arbejder	mere	i		
 højsæsonen, som løber fra april til slut oktober.
•	 Økonomien	skal	være	i	orden.	Det	nytter	ikke,	at	man	har	to	skoleklasser	på	besøg,		
 og der kun er to wokpander. Det skal hænge sammen. Det skal ikke være et luksus 
 projekt, og det kan sagtens fungere rimeligt basalt, men der skal være redskaber  
 nok. 
•	 Start	op	med	færre	klasser	det	første	år	og	udvid	så	andet	år.
•	 Gå	på	kursus	i	Haver	til	Maver	Krogerup,	hvor	du	både	får	stor	viden,	sparring	og	en		
 erfaring, som du kan tage med dig hjem og bruge i din egen undervisning.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om Haver til Maver, er du velkommen til at kontakte Peter Laxdal 
(pla@aarstiderne.com) eller Thomas Bergenholtz Høgedal (thomas@dsa-net.dk). 
På Haver til Mavers hjemmeside www.havertilmaver.dk kan du finde mere information, 
undervisningsmaterialer, opskrifter og forskningsresultater. 

Du kan også finde en masse brugbar information og materiale på www.udeskole.dk og 
www.skoveniskolen.dk.
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til lærerene 
Dette kapitel henvender sig til de lærere, der skal med deres elever i Haver til Maver. 
I kapitlet beskrives det grundigt, hvordan man som lærer kan forholde sig, hvad man skal 
huske, og hvordan Haver til Maver er organiseret. 

aF Folkeskolelærer Mette jensen 

Kære lærere
Velkommen til en meget anderledes og fantastisk skole, hvor alle sanser er i spil. 

I de senere år er der kommet øget fokus på, hvordan naturen kan bidrage i forskellige undervisningsforløb. 
Det viser sig, ikke overraskende, at natur og udeliv har en positiv virkning på børns udvikling og læring.

Vi får med Haver til Maver mulighed for en åben og inspirerende undervisning, hvor vi naturligvis har en 
plan og et mål, men hvor vi heldigvis ofte overraskes af pludseligt opståede muligheder, som ændrer den 
planlagte undervisning. Dette er både inspirerende og energigivende for os undervisere og for vores elever.
På en typisk dag i skolehaverne vil eleverne have undret sig over ting i naturen, have grinet med en kam-
merat, som man måske ikke griner med i klassen derhjemme, have løbet rundt på ujævnt underlag og fået 
styrket kroppen motorisk, have fået sat ord på nogle begreber, som man ikke kendte i forvejen, og sidst 
men ikke mindst have smagt på forskellige grøntsager, der er hentet direkte fra deres egne haver og tilberedt 
over bål. Som en elev i 4. klasse sagde: ”De gulerødder med jord på smager altså bedre, end dem man 
køber Netto”.

Humøret er højt efter sådan en dag – både hos børn og voksne.  I kan godt glæde jer og husk - børn med jord 
i hovedet bliver kloge børn.

tilMelding

Man tilmelder sig Haver til Maver ved at kontakte den ledende underviser. Information 
omkring tilmelding kan findes på hjemmesiden www.havertilmaver.dk.

Forord
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introduktionseFterMiddag

Når du som lærer har tilmeldt dig et Haver til Maver forløb sammen med din klasse, får du 
tilbud om at komme til en introduktionseftermiddag hos Haver til Maver. Her får du indsigt i 
Haver til Mavers indhold, pædagogik, struktur og undervisere, ligesom du får en rundvisning 
på stedet. Du og Haver til Mavers undervisere får samtidig mulighed for at afstemme jeres 
forventninger til forløbet. 

Overordnede forventninger til dig, når du er i Haver til Maver:

•	 Altid	spørge,	hvis	der	er	tvivl	om	noget.
•	 Sørg	for	at	børnenes	forældre	er	tilstrækkeligt	informeret,	sådan	at	børnene	er	klædt	
 ordentlig på til dagen. 
•	 Det	er	dit	ansvar	at	holde	styr	på	børnene	under	hele	besøget.	Det	er	således	ikke	under-	
 visernes ansvar, om børnene opfører sig ordentligt.
•	 Du	skal	deltage	i	forløbet	sammen	med	børnene,	så	børnene	får	en	oplevelse	sammen	med		
 dig og kan spørge dig om hjælp.

Planlægning: Ved at planlægge hele forløbet allerede i foråret bliver det 
meget nemmere for Haver til Maver at holde styr på de forskellige klasser, 
der kommer i løbet af sæsonen. samtidig giver det dig mulighed for at plan-
lægge din undervisning, således Haver til Maver kan inddrages hele året.

stedet: Samlingspunktet for børnenes ankomst og afgang er ofte der, hvor børnene kan lægge 
deres tasker og spise deres madpakker i tørvejr. Det er samtidig her, man kan finde undervis-
ningsmaterialer og redskaber til aktiviteter i naturen. I Haver til Maver – Humlebæk er sam-
lingsstedet den gule lade. Bag laden er der opstillet en toiletvogn, som udelukkende bruges 
af Haver til Mavers skoleklasser. 

Vejret: Vejret i Haver til Maver skifter selvfølgelig, som vejr jo gør. Det betyder, at man er 
klædt på efter vejret og sørger for, at man er tør. Haverne skal også 
passes i blæst, og udekøkkenet bliver ikke aflyst i regnvejr. 

Pauserne: I Haver til Maver er der opstillet halmballeborge, som 
frit kan benyttes i de pauser, som børnene har. Børnene elsker 
halmballerne, hvor de kan springe og hoppe rundt. Derudover er der 
mulighed for at bevæge sig frit rundt i den omgivende natur. Nogle 
børn finder stor glæde ved at gå hen og besøge køerne, andre nyder 
at smide småpinde i et vandhul eller gemme sig i de høje planter. 

forældrekommunikation: Det er vigtigt at kommunikere ud til 
forældrene, at deres børn SKAL være klædt ordentligt på, og at de 
skal have madpakke med. Det duer ikke at møde op i klipklappere, 
selv om solen skinner, og det bliver ikke en god dag for barnet, hvis 

det fryser og er sultent. Derudover vil mange forældre rigtig gerne 
høre mere om, hvad børnene laver i løbet af deres dag 

i Haver til Maver; fx hvilke mennesker, der underviser 
deres børn. Ikke alle børn er lige meddelsomme, 
så billeder fra dagen og beskrivelser af, hvad der 
foregår, er et sikkert hit.  
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forældredag i Haver til Maver: Man har flere muligheder for at inddrage forældrene i børn-
enes haver. Mange klasser (især de mindre klassetrin) medbringer forældre på deres Haver til 
Maver dage. Andre klasser vælger at holde forældremøder på gården, hvor børn og forældre 
eventuelt laver mad sammen eller spiser familiernes medbragte retter. På den måde får foræl-
drene set Haver til Maver og bliver hermed inddraget i børnenes hverdag på stedet. 

Tip: Det er også altid en god ide at medbringe en god 
madpakke i tasken, også selv om der skal laves mad 
i køkkenet. Udendørs aktiviteter giver sult, og de 
fleste børn (og voksne) spiser mange gange i løbet 
af en dag i Haver til Maver.

forældreintra: forældrene har stor interesse i at få en masse at 
vide om Haver til Maver og de mennesker deres børn møder, når de 
er på besøg. Derfor er det en god ide at sætte linket til Haver til 
Mavers hjemmeside på forældreintra, så forældrene med et enkelt 
klik kan gå på hjemmesiden og finde en masse information. 
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årets gang i Haver til Maver – et ekseMpel

Elevernes besøg i Haver til Maver følger som sagt en sæson, dvs. fra det tidlige forår, hvor 
jorden er brun og bar til efteråret, hvor haver og mark bugner med afgrøder. Det er op til dig 
som lærer at beslutte, hvordan du vil strukturere forløbet. Det er Haver til Mavers erfaring, 
at børnene får mest glæde og læring ud af, at besøge udekøkkenet tre-fire gange, få undervis-
ning af en naturvejleder en-to gange, og bruge den resterende tid på haverne, halmballerne, 
leg og hygge i det fri.
 
Herunder er et eksempel på, hvordan en klasse har valgt at tilrettelægge deres forløb i 
Haver til Maver:

utopiaskolen : 3. klasse 

Dato:   Aktivitet

28/3   Havestart

6/5    Frø, spirer, så og møde landmanden

25/5   Luge i haven 
     Køkken: Fladbrød med urter

6/6    Luge, første høst og vandhullet

21/6   Høste og luge 
     Køkken: Grøntsagswok

18/8   Høste og fødekædeleg

9/9    Høste
     Køkken: Chili sin carne

21/9   Høste
     Køkken: Supper
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Haver til Maver – de otte besøg
Her kan du se, hvad de 8 besøg kan indeholde.

HtM opgavebogen

Side 47-51

Side 51, 7, 71

Side 33, 67

Side 54, 68

Side 56, 33, 70

Side 33

Side 18, 69

Side 58, 77

Side 66, 67

HtM grundbogen

Side 14

Side 
12-13
92-103

Side 
48-52

Side
60-61
62-63

Side
60-73

Side 
96-101
36-37

Side 
28-31

Side
16-17
66-67
46-47

Side 
36
37

Have

Rundvisning
Havestart
Så kursus
Plante 
Gødning

Så
Småplanter 
Hokkaido 
Så solsikker
Intro til vanding

Tynding
Luge
Gartneri
Så majs

Høst
Luge
Sommerferie luge-
plan
Tynding

Høst
Luge

Høst

Høst
Hokkaido

Høst
Havelukning

Mad

Fladbrød Timian
Mynte te
Krydderurter
Dressing purløg

Smage ukrudt og 
urter

Grønsagswok

Chili sin carne
Smage frø, sol-
sikke, jomfruer i det 
grønne

Hokkaidosuppe/
kartoffelsuppe
Smage kerner 

Besøg nr. 1

Havestart, så – introduktion til 
oMgivelserne og stedets undervisere

April-maj

Besøg nr. 2

potter,	planter,	kryDDerurter	og	
oplevelser i et udekøkken

Maj

Besøg nr. 3 

lugning og Med naturvejleder i vandHullet

Maj-juni

Besøg nr. 4

luge, Høste, grønsagswok og insekter

Juni

Besøg nr. 5

sensoMMer Høst og bloMster

August

Besøg nr. 6

Høst og cHili sin carne

August -september

Besøg nr. 7

Haveliv, Hokkaido/kartoFFelsuppe 
og resten aF verden

September

Besøg nr. 8

HaveaFslutning, Fødekædeleg og 
aFsløring aF den store saMMenHæng

September- oktober

HjeMMeopgaven – lav Mad til din FaMilie 

Fra juni-oktober  

Hver elev modtager HTM – Måltidskassen, inde-
holdende råvarer og opskrift på kartoffelsuppe.
I kassen medfølger et pointskema, forældrene 
skal udfylde vedr. Proces, smagsoplevelse og en-
gagement. Skemaet afleveres til lærer, der med-
bringer det til HTM kokken ved næste besøg. 
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natur 

Jorden
Regnormedans

Bladet
Roden
Frøet

Bladet
Stænglen
Vandets kredsløb
Vandhullet
Marken
Plænen

Bien & blomsten
Insekter

Blomsten

Stænglen
Roden
Marken

Frugten
Skoven

Roden
Dyreliv

Med HjeM

Evt. urter

Frisk salat 
eller et bundt 
radisser

Høst egen have
1 kilo kartofler

Blomster med hjem
Høst fra egen have

Høst fra egen have
Gulerødder 
pastinak

Hokkaido
Kartofler

Høst egen have

lokalt aktivitet utroligt

Regnormedans
Gå på opdagelse
Frihed

Ild/ bål
Kraftig smag

Smage 
brændenælder
Høje planter

Den første høst

Haven er ikke 
til at kende
Kæmpe squash

Kæmpe solsikker og 
dejlig mad

Den hårde 
hokkaido

Cyklus sluttet fra 
Haven til Maven 

trygheD

Relation til 
medarbejderne
Rundvisning
Eget havestykke

 

Spise sammen
Gensyn med haven

Haven udvides – 
med majs

Spise sammen
Min første høst !
Have/ mad holdet 
aftaler
plan for sommer-
ferien

Spise sammen
Have/mad holdet 
dyster

Spise sammen
Nye opgaver i have/
mad hold

Spise sammen
Fra haven udgår ver-
den, - når emnet er 
skov og Hokkaido

Starte sammen
Dyrke sammen
Opleve sammen
Lege sammen
Slutte sammen
 

pædagogisk Mål

Ejerskab- 
empowerment
Gå på opdagelse
Viden om: 
Praktisk kunnen

Samarbejde
Socialoplevelse/ 
spilleregler
Fællesskab
Viden om:
Smagsoplevelse /
sanselighed
Praktisk kunnen

Opdagelse - frygt
Viden om:
Smagsoplevelse
Praktisk kunnen

Individuel succes 
oplevelse i en social 
ramme
Viden om:
Smagsoplevelse
Praktisk kunnen

Konkurrence
Viden om:
Smagsoplevelse
Fysisk udfoldelse
Praktisk kunnen

Teambuilding
Viden om:
Smagsoplevelse
Praktisk kunnen

Det store økosystem 
verden
Sammenhængs-
forståelse
Viden om:
Smagsoplevelse
Praktisk kunnen

Sammenhængs-
forståelse 
Viden om:
Praktisk kunnen

Kasse:
1.kg kartofler, 2 løg, 1.dl oliverolie,
salt, pepper, 1 dl c. fraiche, 2 porre

Eleven kompetence 
bliver synlig 
Se hvad jeg kan 
effekten!

Selvværd
Jeg kan selv – 
og er tryg ved det

”Lege butik” Din egen hjemme restaurante  
Skabe en individuel succesoplevelse, der 
understøttes i et socialt rum
Handekompetence, selvværd, vovemod, 
meningsfuld læring
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Haver til Maver - aktivitetsskeMa

Her kan du læse om nogle af de aktiviteter, der foregår i Haver til Maver – Humlebæk.      
 
ObliGATOriske  iNDHOlD TiDsfOrbrUG, cA. fAG
AkTiViTeTer  

Havestart   Rundvisning på gården 2 timer Historie: Bønder, herregårde 
 Økologiske principper Første besøg og landbrug i gamle dage
 kort fortalt   Natur/teknik: økologi, sammenhænge
 Så- og plantekursus  i naturen, frø og fotosyntese
   Matematik: arealberegning,
   beregning af udbytte

Lugning og  Gennemgang af nytte og 10-30 min Natur/teknik: plantesamfund,
plantekending ukrudtsplanter i haven med gartnerhjælp lys og skygge
 henblik på god lugning og   idræt: arbejdsstillinger
 tynding

Høst  Gennemgang af hvornår  10-30 min Matematik: vægt, mængder – 
 grøntsagerne er klar til høst,  Gartnerhjælp passede beregningerne fra have start?
 og hvordan gør man  Natur/teknik: skadedyr og nyttedyr

Lukning af have  Lidt om kvælstofs kredsløb  10-30 min Natur/teknik: Kredsløb, kvælstof-
 og grøngødning Gartnerhjælp forurening af vandmiljø
 Såning af grøngødning  
 
 
NATUrVejleDNiNG 
OG ANDeT

Landmand – rundtur  Indhold afhængig af årstid.  1 time Natur/teknik: dyrkningsformer,
og aktivitet Måske plantemaskine eller   økologi, skadedyr
 høst. Som regel smagsprøver   Matematik: mængde- og
 og en praktisk øvelse  arealberegning
   Hjemkundskab: rodknolde, stængler, 
   blomster – hvad spiser vi

Vandhul  Lidt om vandhullet og dets  1 time Natur/teknik: bestemmelse af vanddyr
 omgivelser og så ellers på   og måske snak om fangstmetoder og
 opdagelse med ketcher  ånding, fødekæder, ferskvands-
   biologi, vandets kredsløb
   Historie: naturlige eller kunstige   
   vandhuller, fx karpedamme

Skov Skovstjerneløb inkl. øvelser  1 time Natur/teknik: fotosyntese, Istid,
 i trækending, mm. (vinter 2 t.) plantebælter, dyreliv
 Rundtur, naturdetektiv på   idræt: o-løb
 egen hånd, træpuslespil,   Natur/teknik: artsbestemmelse,
 spiselige urter om foråret   træets struktur
 og træfældning om vinteren   Dansk: navngivning af
   planter, ordner, arter, familier.
   Historie: Skovens historie
   fra istid, til Von Lange til nu
   Matematik: højder, diameter, arealer,   
   mængdeberegninger
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  iNDHOlD TiDsfOrbrUG, cA. fAG
  

Insekter  Hvad er et insekt. Hvilket  1 time Natur/teknik: fødekæde, økologi
 er skadedyr og nyttedyr.   og konventionelt landbrug,
 Økologisk landbrugs   Dansk: sjove dyrenavne
 påvirkning
 Fangst af insekter med net 
 og suger

Dyreliv Typisk noget om jagt. Se et  1 time Dansk: fabler, ”den onde jæger” 
 rådyr blive forlagt, selv   og ”den gode jæger”
 ordne en fasan eller på jagt   Natur/teknik: pattedyr, fugle, 
 i skoven efter dyrespor og   indvandring eller uddøende
 efterladenskaber  Historie: jagt som kultur. 
   Jagt på en herregård

Samarbejdsøvelser  Eleverne inddeles i et par 1 time Matematik: trekanter og konstruktion
– reb og rafter hold og bygger et lille tårn  Alle fag: samarbejde
 eller en bro i rafter 
 Vi evaluerer og snakker om 
 hvordan det gik

Lege – fødekædeleg En leg der bygger på  1 time idræt: hjerne og bevægelse. Leg legen igen
 princippet: sten, saks, papir.   Natur/teknik: fødekæder, næringsstoffers
 Gennem legen får eleverne   kredsløb, samspillet mellem planter, dyr
 viden om fødekæder inkl.   og mennesker
 menneskets placering heri

Julearrangement  Julemad over bål. Først en 3 timer Hjemkundskab: gammel dansk mad, 
– grøn jul tur i gartneriet for at se  vintermad i gamle dage
(i skoletiden) vinterafgrøder, dernæst til-  Historie: mad i gamle dage
 beredning af fx syltede   Natur/teknik: planter sommer og vinter,
 rødbeder og grønlangkål  hvordan påvirker frost planterne

MADlAVNiNG i 
UDekøkkeNeT

Urter med fladbrød Krydderurter i maden. Små  Ca. 2 timer Hjemkundskab: Krydderurter
 retter, hvor urternes smag   Historie: Krydderurternes vej til Danmark,
 trænger igennem. Fx mynte-  lægeurter, klostre
 te, friterede salvieblade mm.

Grøntsagswok  De lette forårsgrøntsager,  Ca. 2 timer Hjemkundskab: vitaminer og mineraler – 
 som fx spinat, radise, gule-  hvordan bevares de bedst ved tilberedning,
 rod og kål  mad fra andre lande

Chili sin carne De lidt mere tunge grøntsager  Ca. 2 timer Hjemkundskab: Proteiner i maden
 fra sensommeren: squash,   (bønner) kan man leve af vegetarmad.
 rodfrugter bønner, kål mm.  Natur/teknik: Kød og klima
 
Kartoffelsuppe Kartofler og porre  Ca. 2 timer Historie: Kartoflens historie, skørbug,
 – efterårets grønt  Hungersnøden i Irland

Hokkaidosuppe Græskar Ca. 2 timer klassens time: Skære græskarhoveder



De	forskellige	typer	haver	

Inden jeres første besøg i Haver til Maver skal du beslutte, hvilken slags have din klasse skal 
dyrke. Der findes fire typer haver, og du kan se tegninger af haverne på side 83. 

skolehaven: Er for de klasser, der forventer et højt engagement i sæsonen og en stor foræl-
dretilslutning i ferien. Denne have er den ”originale” og består af syv lange bede, svarende 
til syv havegrupper. Eleverne arbejder selvstændigt i deres haver, planlægger selv indholdet 
i rækkerne osv.  

Minigartneriet: Er godt for både de små elever og de klasser, hvor der er risiko for  
manglende forældretilslutning i ferien. Hver gruppe står for 1-2 afgrøder, men deler med 
resten af klassen.

børnehaver: Et areal svarende til en halv skolehave tilknyttet et særligt undervisningspro-
gram tilpasset de helt små førskolebørn.

sansehaven: Er målrettet de mindste børn (0. klasser) og klasser med særlige behov. Oplev-
elsen i Haver til Maver – Humlebæk er, at mange 0.klasser har svært ved at få holdt deres 
have, og at elevernes interesse falder, efterhånden som ukrudtet tager over. De små elever 
har ofte også sværere ved at koncentrere sig, og de er meget afhængige af de voksnes hjælp. 
Til gengæld er de enormt styret af deres sanser og elsker at gå på opdagelse. Sansehaven er 
bygget op omkring et sanserum omgivet af høje blomster og med græs i midten, hvor børnene 
kan lege og opholde sig. I den ene ende er et mindre overskueligt havestykke.

Herunder følger en indgående beskrivelse af, hvordan haven er struktureret, og hvilke krav det 
stiller til læreren. 

Haven – inden i Møder op i Haver til Maver

•	 Beslut	hvilken	type	have,	du	ønsker	til	din	klasse	
 (se beskrivelsen ovenfor).
•	 Inddel	din	klasse	i	havehold.
•	 Forbered	eleverne	på,	hvordan	de	kommer	til	
 at arbejde i haven, og hvordan høsten fordeles.
•	 Haver	til	Maver	–	Krogerup	er	økologisk	certificeret	
 og børn og lærere må derfor ikke selv medbringe 
 frø og planter hjemmefra. 

En oversigt over frø og planter kan findes 
under bilag 1.

 

Det er en god ide at 
fremstille pinde til af-

mærkning af haverækker. 
Du kan skaffe en masse 
malerpinde, eller du kan 
gå i sløjdlokalet og save 

en bunke pinde.

Fremstilling af pinde 
til afmærkning af 

rækkerne
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årets gang i Haven

1.  besøg: 
•	 Du	og	eleverne	bliver	vist	rundt	af	en	af	Haver	til	Maver	underviser,	
 og I kommer til at møde de forskellige personer, der er tilknyttet stedet. 
•	 Stedets	regler	gennemgås.
•	 Introduktion	til	haveredskaber,	kompost	og	vandingssystem.
•	 Klassen	får	sit	eget	havestykke,	hvor	jorden	allerede	er	bearbejdet	og	klar	til,	
 at I kan gå i gang.
•	 Klassen	tramper	små	stier,	så	haven	bliver	adskilt	fra	de	andre	haver	og	
 afhængig af havevalg, bliver haven delt op i små lodder.
•	 Opsætning	af	skilt,	hvorpå	jeres	klasses	navn	står	(skiltet	bliver	udleveret	
 af Haver til Maver).
•	 Tilså	og	beplante	haven	i	lige	rækker.
•	 Afmærke	rækkerne	med	små	pinde,	hvor	I	skriver,	hvad	der	er	sået.

regnormedans: I Haver til Maver - har underviserne fundet en sjov måde 
at få de små stier omkring børnenes haver trampet flade. I en lang række 
tramper børnene på den brune jord for på den måde både at danne stier 
men også for at lokke regnormene frem fra jorden. Børnene synes, det er 
sjovt, og det giver underviserne god mulighed for at tale med børnene 
om, hvad regnorme betyder for planterne og jordens trivsel. 

Haveskitse: Den første dag I er her, er det en god ide at have lidt skrive/
tegnesager med, så I kan tegne en skitse over haven, så I senere har en idé 
om, hvor de forskellige grøntsager og blomster er. Skitserne kan også 
inddrages i undervisningen på skolen og hænges op i klassen.

2.- 3. besøg i haven
•	 Lugning:	Det	er	vigtigt,	at	en	Haver	til	Maver	underviser	
 går med jer i haven og hjælper jer med at komme i gang. 
•	 Vanding.
•	 Efterså	og	sætte	udplantningsplanter.

4. besøg i haven
•	 Lugning:	Det	er	vigtigt	at	få	luget	godt	og	grundigt	i	haverne	
 inden sommerferien.
•	 Påbegynd	høstning	af	de	første	radiser	og	bladgrønt.

Mange lærere ønsker deres egen lille have. Det er forståeligt, men det er vigtigt, 
at man hjælper eleverne, undres og lærer sammen med dem. Man skal ikke overtage 
elevernes arbejde, men derimod arbejde sammen med de børn der har brug for motivation. 
Husk, at komme rundt til alle elever, også til de grupper der ser velfungerende ud.
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De lige rækker: Det er vigtigt, at børnene sår deres frø i lige rækker, 
og at de markerer deres rækker med en pind, hvorpå de skriver hvilke 
grøntsager, de har sået. Det er meget svært for børn (og voksne) at 
kende forskel på de små nyspirede planter og ukrudt. Rækkerne hjælper 
jer med at gennemskue, hvad der er planter, og hvad der er ukrudt. 
Hvis I er i tvivl, så spørg jeres underviser eller gå på udkik i de andre 
haver, der måske er lidt længere fremme end jeres.

sommerferien  
•	 Haverne	luges	og	vandes	efter	behov	af	børnene	og	deres	familier.

lugeplan: Grøntsager og ukrudt gror lystigt i sommerferien, og det er derfor 
vigtigt, at klassen laver en lugeplan for haven. Det er en god ide, hvis der er 
folk i haven hver uge. Det er klart, at det er frivilligt for forældre og børn, om 
de deltager, men det er en kæmpe fordel, hvis haven er nogenlunde velholdt 
efter ferien. De grøntsager, der er klar til høst i ferien, og som ikke kan holde 
sig til efter ferien, må selvfølgelig høstes og tages med hjem. Der vil være 
redskaber klar til brug hver dag – også i weekenden.
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5.-7. besøg
•	 Luge.
•	 Høste.
•	 Efterså	med	radiser	og	bladgrønt.

Høst: Efter ferien begynder der at være en masse lækre grøntsager, der skal 
høstes. Nogle klasser kører efter den model, at hvert havehold kun får det 
med hjem, som de selv har dyrket og høstet på eget havestykke. Andre klasser 
vælger at dele hele overskuddet, således alle får lige meget med hjem. 
Børnene får grøntsagerne med hjem i poser med opskrifter fra udekøkkenet 
påtrykt på bagsiden. 

8. besøg
•	 Haven	skal	gøres	vinterklar:	Så	kløver	og	græs.
•	 Afslut	haven.

kløver og græs: Den sidste gang børnene er i haverne, 
skal haven gøres klar til vinter. Det gøres ved at fjerne 
de sidste planter og efterså med kløverfrø og græsfrø. 
Dette sker for at binde kvælstof til jorden. Kvælstof er 
det næringsstof, der har størst betydning for ubyttet i 
de fleste afgrøder. 
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udekøkkenet

Køkkenet består af arbejdsborde, køkkenvask, små bålpladser med komfurer, en urtehave og en 
ophugningsplads til brænde.  

Som beskrevet skal du vælge tre-fire gange, hvor din klasse skal i køkkenet. Opskrifterne 
passer nogenlunde med årets gang i haverne, og derfor varierer det, hvilke retter, I kan vælge 
at lave. Der arbejdes med seks forskellige opskrifter: 

April Maj juni August september Oktober

Jordskok- Fladbrød og Grøntsagswok Grøntsagswok Chili sin carne Hokkaido- 
suppe krydderurter  Chili sin Carne Hokkaidosuppe suppe
     Kartoffel- 
     suppe

Opskrifterne kan findes på Haver til Mavers hjemmeside og er lavet, så de passer til fire-seks 
personer. Vi anbefaler, at klasserne inddeles i grupper á 4-6 elever, der får hver sit komfur og 
egne råvarer.

Det er dit ansvar, at klassen er inddelt i madhold, inden de møder op i køkkenet. 

Gastronomi og maddannelse
Maddannelsesbegrebet er forholdsvis nyt og henviser til den indsigt og viden samt 
de handleerfaringer og oplevelser, som børn og unge får, når de undersøger fødevarer, 
tilbereder mad og etablerer/organiserer forskellige måltider. Begrebet henviser sam-
tidig til den lyst, nysgerrighed og interesse som børnene får ved at spise og nyde 
mad sammen med andre. Maddannelse og æstetisk erfaring knytter sig teoretisk set 
til produktion og læring i forbindelse med mad og måltider. En definition på mad-
dannelse er, at lære at afkode madens formsprog i sammenspil mellem det kulturelle 
og det individuelle 
(www.ucl.dk).

Haver til Maver bruger gastronomien og omgangen med grøntsagerne som midler til 
maddannelse. Med den holistiske forståelse bliver duft, smag, synsindtryk og madens 
oprindelse centrale elementer. Inddragelsen af de forskellige sanser giver børnene 
nye måder at forholde sig til mad på. Den gastronomiske diskurs er også en pæda-
gogisk diskurs, da den har til formål at lære børnene at smage på nyt, forstå øko-
logiske sammenhænge og forholde sig til farver, dufte, konsistens – alt i alt nye 
måder at lave mad på. (Wistoft et al., 2011)
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dagen i køkkenet

Børnenes session i udekøkkenet ligger altid efter, at de har arbejdet i deres have. De 
grøntsager, der bruges til madlavningen i køkkenet, er ikke grøntsager fra børnenes 
egne haver. Det prioriteres, at børnene får deres hjemmedyrkede grøntsager med hjem 
til deres familier. Hvis der er tid, går børnene i marken og henter de grøntsager, der 
skal bruges i dagens ret.

•	 Underviseren	samler	børnene	omkring	et	bord	i	udekøkkenet,	hvor	eleverne	får		
 fortalt en lille historie om den mad, der skal laves: Hvor stammer retten fra? Hvilke  
 råvarer indgår der i maden? Hvordan skal man bearbejde råvaren? Hvilke krydder-
 urter kan man bruge? Hvad betyder vitaminer og mineraler? 
•	 Børnene	bliver	sendt	ud	til	deres	borde	i	køkkenhold	med	de	råvarer,	som	de	skal		
 bruge. Indbyrdes fordeler de køkkenopgaverne: Hvem står for bålet? Hvem skal  
 snitte og hakke? Hvem står for at røre i gryderne? 
•	 Børnene	står	ved	bordene	og	laver	mad.	Der	vil	altid	være	en	Haver	til	Maver	under-	
 viser i nærheden, som er parat til at hjælpe og svare på spørgsmål.  Som lærer del- 
 tager du selvfølgelig også med hjælp, når børnene har brug for det.
•	 Der	skal	ryddes	op	i	køkkenet,	mens	maden	bobler	og	koger	på	komfuret.	Alt	skal		
 vaskes af i varmt vand. 
•	 Når	maden	er	færdig,	spises	den	i	fællesskab	ved	bordene	i	udekøkkenet.		
 
 Det er din opgave at sørge for, at eleverne har god køkkenfærdsel. Det vil sige:

•	 Hold	køkkenorden:	Sørg	for	at	de	forskellige	remedier	bliver	lagt	tilbage	i	de	
 rigtige kasser.
•	 Sørg	for	at	krydderier	og	olier	kommer	på	plads	efter	brug,	så	andre	kan	finde	det.
•	 Vask	alt	af	i	varmt	vand	efter	brug.
•	 Tør	arbejdsborde	og	køkkenvask	af.
•	 Få	rester	af	tilberedt	mad	i	skraldespanden.
•	 Få	ikke	tilberedte	grøntsager	og	skræller	i	kompostbeholderen.
•	 Husk,	at	bålkomfurerne	er	meget	varme,	så	man	skal	færdes	roligt	omkring	dem,	
 og at der aldrig løbes med knive i hånden.

bålet og brændet
I Haver til Maver laver vi mad på udekomfurer over bål. På mange børn 
(og voksne) virker bål som en magnet. Det kan kræve lidt øvelse at få et bål 
tændt og få det til at brænde så godt, at der kan laves mad på det. Mange børn 
vil elske at lære at tænde bål, og afhængig af børnenes alder og niveau hjælper 
Haver til Mavers undervisere med båltændingen.

Til et bål skal der bruges brænde, og brændet skal selvfølgelig ophugges 
inden, det kan bruges. Om børnene selv skal hugge brænde afhænger af deres 
alder og motivation. Hvis der er tid til det, plejer vi at gøre det sådan, at 
interesserede børn får et lille kursus i at hugge brænde. Men erfaringen viser, 
at det er vigtigt, at der er hugget brænde klar til optændingen. Ellers går der 
for lang tid med madlavningen.
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naturen

I Haver til Maver eksisterer naturen i alle elementer, og den er grundlæggende for alt 
andet: I haven, hvor grøntsagerne dyrkes, i køkkenet, hvor de friske grøntsager tilberedes 
og spises, på halmballerne, hvor børnene ofte holder deres pauser, leger og griner, samt i 

den omkringliggende natur, hvor børnene kan udforske og `forsvinde’ 
enten på egen hånd eller med en naturvejleder. Ofte opstår natur-
vejledningen som følge af det, som børnene gør og undres over: 
Hvorfor har en solsikke kerner? Hvad er det for et dyr, der har spist 
af min salat? Hvorfor er hokkaidosuppen orange? osv.

Haver til Maver byder på forskellige naturaktiviteter. Her er nogle af 
de mest populære:

•	Insektfangst:	Det	er	altid	interessant	at	fange	insekter,	så	man	
kan se på dem med en lup. Man kan fange dem med en grøntsags-
fælde eller en insektsluger – men husk at sætte insekterne forsigtigt 
tilbage, hvor de blev fundet. Man kan også studere insekterne i den 
insektvold, der ligger tæt på haverne.

•	Vandhullet:	Med	net,	akvarier	og	bestemmelsesdug	står	børn-
ene i vand til knæene og fisker salamander, vandbiller og andet 
vandkravl op af vandhullet. Det er altid spændende at studere og 
artsbestemme, det der fanges. Alle smådyr hældes 
selvfølgelig forsigtigt tilbage igen.

•	Skovens	dyr	og	træer:	Gå	på	jagt	i	skovbunden	
og find de mange edderkopper og biller, der lever 
her. Leg legen ”Timber” mellem træerne og forstil, 
at skovfogeden er på arbejde eller se hvor mange 
forskellige træer, I kan finde. 

•		Jagt:	Hvordan	skyder	man	ænder?	Hvor	højt	
lyder et skud? Hvordan ser en and ud indeni?   
Og hvad smager andekød egentligt af? 

•	Fødekædeleg:	Hvad	er	en	fødekæde,	og	hvor-
dan fungerer den? Børnene agerer selv alt fra næring til menneske i 
legen, hvor fødekæden og balancen i naturen læres på en sjov måde.
 

Du kan læse mere om aktiviteterne på hjemmesiden www.havertilmaver.dk under fanen   
Publikationer.

Selvom du har booket et naturvejledningsbesøg, vil du og dine elever altid starte med at 
være i haven.

•	 Naturvejlederen	møder	jer	enten,	når	I	ankommer	om	morgenen	eller	kommer	ned	i	haven	
til jer og aftaler nærmere om dagens forløb. 

Hvis man bliver forsinket, og derfor har mindre end 
3 timer i Haver til Maver, vil haverne altid blive 
prioriteret frem for andre aktiviteter. Det gør vi for 
at undgå, at ukrudtet tager magten over haverne. 
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•	 Når	I	er	færdige	med	haven,	vil	I	afhængig	af	aktiviteten	finde	de	relevante	
 materialer frem sammen med naturvejlederen. Det sker, at aktiviteter ændrer 
 sig grundet vejr, vind eller dyr, der ikke vil findes. Som fx den dag 2.b skulle 
 fange mus men endte med at fylde deres tre terrarier med frøer, eller da 4.c 
 skulle i skoven, men idet en ko skulle kælve, endte de med at tilbringe dagen 
 med at overvære denne spændende begivenhed.
•	 I	vil	sammen	med	naturvejlederen	gå	i	naturen	for	at	opdage	og	udforske.	
 Som klasse har I også mulighed for selv at gå på opdagelse i naturen omkring 
 Haver til Maver. I kan som oftest låne undervisningsmateriale, fiskenet, akvarier 
 og meget mere. Så er det bare om at gå i gang. 
 
Derudover er der er rig mulighed for, at du som lærer også selv bruger naturen i 
 din undervisning hjemme på skolen. På hjemmesiden www.havertilmaver.dk kan 
 du finde forslag til opgaver og lege, der kan bruges både i Haver til Maver og  
 hjemme i klasseværelset. 

Hvorfor er naturen vigtig for børn?: I dag tales der om, at børn lider af 
`nature deficit disorder´, som betyder, at de lider af underskud af natur-
oplevelser. Man kan diskutere, om man kan tale om en lidelse, men børn til-
bringer i dag færre timer i naturlige omgivelser end tidligere. De fleste børn 
lever et byliv med transport til og fra skole og er omgivet af avanceret tekno-
logi. En del forskning peger på naturen som en måde at fremme menneskets 
fantasi, kreativitet samt kognitive og intellektuelle udvikling, hvor også de 
sociale relationer forstærkes. Andre forskere er inde på, at naturen giver 

børn en fornemmelse af deres plads i verden og er medvirk-
ende til, at børn i højere grad får lyst til at opholde sig 

i naturen som voksne og i nogen grad får mere lyst 
til at passe på naturen (Wistoft et al., 2011) 

en dag i naturen – et ekseMpel

4.a har været med deres lærer og Haver til Maver underviser Peter i deres have, hvor 
de har sået kløver og græs samt afsluttet haven.  Om lidt skal de have en naturvejled-
ningsforløb om jagt, og naturvejleder Thomas har aftalt at mødes med dem ved vand-
hullet. Men først er der ti minutters pause, og alle børn drøner rundt. Piger og drenge 
springer rundt på halmborgen og har på et øjeblik startet en fangeleg. Andre børn er 
løbet ned til vandhullet for at se, om de kan finde nogle frøer eller nogle ænder, og 
endnu andre er løbet over til køerne for at se, hvordan det går der og for at give dem 
noget græs gennem hegnet. Der er latter og glade råb i luften, alt imens børnene suser 
rundt i området.

Thomas kommer gående i jægertøj og med et gevær over skulderen. Børnene løber 
ivrigt ned til vandhullet og sætter sig i en kreds omkring Thomas. Roen sænker sig 
over flokken, imens de ser forventningsfulde på Thomas og venter på, hvad han vil 
fortælle. Thomas fortæller om, hvordan det er at være jæger, og hvorfor han går på 
jagt: ”Man kan betragte dyrene som en slags høst”, fortæller han. ”Hvis man vil være 
sikker på, at der hele tiden er dyr nok, så høster man selvfølgelig kun en lille smule, og 
kun på bestemte tidspunkter i året”. Thomas fortæller om sammenhængen mellem jord, 
planter, dyr og mennesker, og børnene lytter opmærksomt og stiller mange spørgsmål: 
Hvorfor er Thomas jæger? Hvad jager han? Og hvad man kan bruge kødet til? 
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De to ænder, der svømmer stille rundt i vandhullet, bliver grundigt 
studeret, og Thomas lærer børnene at rappe som en and for på den 
måde at kalde på ænderne. De to ænder ser forbavsede ud, da 25 
børn begynder at sige høje rap lyde, og de svømmer hurtigt til den 
anden ende af søen for at få fred.

Thomas sender børnene i marken, og de løber hurtigt og glade af 
sted. Han kører op i marken i sin jeep og har gjort klar, da børnene forpustede kommer frem. 
Endnu en hare spurter væk fra stedet, og to drenge sætter i sprint efter den men må hurtigt 
give op. De kommer tilbage til gruppen, og lærerne roser dem for deres hurtighed. Thomas 
danner en kreds omkring sig og sender to skudte agerhøns rundt iblandt børnene. De er meget 
forsigtige, og flere børn aer skånsomt agerhønsene på hovedet. Thomas fortæller om agerhøns 
og om, hvordan de trives bedst i økologiske miljøer. Han sender små hagl rundt, så børnene 
kan se, hvad agerhønsene er skudt med, og fortæller også om de regler, der er, når man er 
jæger og om, hvor vigtigt det er at overholde dem. Nu får børnene øje på en plade, der er 
placeret på marken cirka 15 meter væk. På pladen er der tegnet et billede af en and. Thomas 
forklarer, at han om lidt vil skyde mod pladen, så de kan se og høre, hvordan det er. Alle 
stiller sig bag Thomas og holder sig for ørerne, idet lyden fra geværet brager ud til alle sider. 
Thomas giver børnene lov til at løbe hen til pladen, og med stor begejstring konstateres der, 
at han har ramt, og at man kan se en helt masse små hagl spredt omkring på pladen. Børnene 
råber på mere, og Thomas gentager succesen og skyder atter mod pladen. En musvåge kommer 
til syne over trætoppene, og den kredser nysgerrigt over børnenes hoveder, imens de løber 
omkring i marken. Thomas fortæller, at musvågen bor i skoven, og at den nok er kommet for 
at se, hvad al den postyr handler om. 

Thomas forklarer, at han i morges har været på jagt og skudt flere ænder. Men da han ikke 
havde sin hund med, ligger ænderne stadigvæk rundt omkring i marken. Børnenes suser af 
sted for at finde ænderne, og i løbet af ganske kort tid er alle tre ænder fundet. De bliver 
båret ned til udekøkkenet og lagt på et af udekøkkenets borde. Børnene nærstuderer de døde 
ænder, alt imens Thomas viser dem, hvordan man skærer andebrystet fra. De børn, der har 
lyst, får selv lov til at prøve efter grundig håndvask. Efterfølgende bliver ænderne parteret, 
så børnene kan se, hvordan en and ser ud indeni. Næsten alle børn synes, det er vældig 
spændende, men et par piger ”melder sig ud”, da de synes, at det er ulækkert. Pigerne får lov 
til at gå over til gyngen i det store egetræ tæt ved. De andre børn er nærmest euforiske over 
det, de oplever, og andebrystet bliver skåret i skiver og stegt i en wok over åben ild. Imens 
får flere børn lov til at skære i anden, og både en vinge og en fod bliver skåret af og skal med 
hjem i klassen. Da andebrystet er færdigstegt, spiser børnene med stor nydelse det stegte and 
og flere konstaterer, at det er noget af det bedste, de længe har smagt. Alle smager – også 
de piger der syntes, at det var ulækkert at se ænderne blive parteret. Under spisningen bliver 
dagens oplevelser diskuteret og vendt med Thomas, lærerne og de andre børn. Til sidst får 
børnene lov til at løbe rundt og lege, inden de løber gennem skoven og vender snuden hjem 
mod skolen (Wistoft et al., 2011).



62   HAVER TIL MAVER - EN GUIDE TIL JORDENS BEDSTE KLASSELOKALE    

Hvordan bliver du klædt på til Haver til Maver?

Den vigtigste faktor, der spiller ind i forhold til de kompetencekrav Haver til Maver 
stiller til dig, er motivationen. Hvis du synes, det er rart at være her og samtidig 
synes, at det giver mening, så opfylder du alle krav. Du behøver hverken at være natur/
tekniklærer, hjemkundskabslærer eller interessere dig rigtig meget for havebrug. Det 
er nok, at du gerne vil være her med din klasse, fordi du synes, at det giver mening, 
og fordi du mener, at Haver til Maver kan lære eleverne noget. Det gælder dog om at 
være forberedt på, at dage i Haver til Maver aldrig kan være helt planlagte på forhånd. 
Naturen er uforudsigelig, og det er noget af det, der er det skønne. At kaos er et vilkår, 
betyder, at børn ofte trives og nogle lærere stresser, fordi de føler, at de mister over-
blikket. Børnene nyder friheden og det åbne rum, og den spontanitet Haver til Maver 
fordrer. 

”Jeg har det bare sådan, at hver dag tænker man bare ’yes’, når man skal i Haver 
til Maver – for så har man ikke den der indelukkethed i klassen, man har friheden” 
(pige, 4.klasse)

Det er så vidt muligt også din opgave at inddrage Haver til Maver i din undervisning 
på skolen samt at betragte Haver til Maver som et oplagt undervisningsmateriale, der 
benytter andre metoder for at nå de faglige mål. 

Når I som klasse er i Haver til Maver, er det din opgave at sørge for, at klassen opfører 
sig ordentligt, og at I følger den tidsplan, I selv har planlagt.  

Haver til Mavers legitiMitet i ForHold til Folkeskolens Mål

Gennem et Haver til Maver forløb får børn indsigt i havebrug, økosystemer, fotosyn-
tese, insekter, dyr, madlavning, smag og meget mere – alt afhængig af elevernes 
alder og klassens interesser. Eleverne udvikler også praktisk håndelag i relation til 
madlavning og havearbejde. 

”Når man ser børnene i haven, på 
halmballerne i naturen og i køkkenet, 
er man så i tvivl om, hvorvidt det er 
et godt projekt? – Overhovedet ikke. 
Børnenes glæde smitter af i løbet af hele ugen. Haver 
til Maver er bare et rigtig godt projekt” (lærer, 4.klasse)

De lærere, der har deltaget i et Haver til Maver for-
løb med deres klasse, er enige om, at børnene får 
et stort faglig udbytte af Haver til Maver. Nedenfor 
fremgår de faglige og sociale færdigheder, som 
lærere mener, at børnene kan udvikle og få styrket 
gennem et Haver til Maver forløb:
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faglige færdigheder og brugbar viden, som lærerne samstemmigt mener, 
at elever kan udvikle gennem et Haver til Maver forløb:

Viden om:
•	 Økologisk	havebrug	og	dyrkning	af	grøntsager
•	 Nytteplanter	og	ukrudt
•	 Årstidernes	betydning	for	jorden
•	 Jordens	liv
•	 Naturens	sammenhæng	og	cyklus
•	 Haveredskaber
•	 Vejret
•	 Fotosyntese
•	 Insekter
•	 Friske	råvarer
•	 Håndtering	og	tilberedning
•	 Tænde	bål
•	 Kende	forskel	på	krydderurter
•	 Skovens	træer
•	 Dyr	i	vandhullet

(Wistoft et al., 2011)

sociale og personlige kompetencer, som børnene, 
ifølge lærerne, bliver støttet i at udvikle:

•	 Selvværd
•	 Selvtillid
•	 Mod
•	 Gode	relationer
•	 Spontanitet
•	 Bevægelse
•	 Succesoplevelser
•	 Samarbejde
•	 Sociale	spilleregler
•	 Omsorg
•	 Fordybelse
•	 Almen	dannelse
•	 Ligeværdighed
•	 Stolthed
•	 Ejerskab
•	 Frihed
•	 Brug	af	alle	sanser
•	 Æstetik

(Wistoft et al., 2011)
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Før – under – eFter

For at øge børnenes udbytte af den undervisning og de oplevelser, som de 
får i Haver til Maver, er det vigtigt, at man som lærer målretter sin indsats 
både før, under og efter besøget i Haver til Maver. På den måde sikrer man, 
at besøgene ikke bare bliver klumper i børnenes erindringer, der er isoleret 
fra den øvrige læring i skolen, men bliver til en viden, som børnene også 
kan bruge i andre sammenhænge.

et eksempel: En specialklasse fra mellemtrinnet har en sæson i Haver til 
Maver. I natur/teknik lærer de om planters forskellige livsbetingelser med 
fokus på behovet for næring, luft, lys, vand og temperatur. Samtidig har 
børnene dyrket pralbønner i deres have. Bønnerne har vokset sig store 
og flotte, og børnene måler deres højde, og sætter deres målinger ind i 
en tabel. Børnene indsamler pralbønnerne og planter nogle af bønnerne i 
forskellige potter, som de tager med hjem til skolen. Potterne placeres nu 
forskellige steder: I meget lys, i mørke, i varme, i meget vand, i lidt vand, 
i kulde osv. Børnene følger planterne, laver grafer over planternes højde og 
kan løbende reflektere og diskutere de forskellige planters vækstbetingelser 
samt de dyrkningsresultater, som de får. Resultaterne kan de desuden sam-
menligne med deres pralbønner i deres have på Krogerup. 

På den måde kommer børnene til at få førstehåndsoplevelser med – i dette 
eksempel vækstbetingelser, hvor de i undervisningssammenhæng benytter 
sig af midler, som de har relation og ejerskab til. 
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gode råd Fra en lærer oM Haver til Maver

Vi er gået i Haver til Maver og har mødt en lærer, der har følgende råd: 

•	 Følg	strukturen	her	på	stedet	i	stedet	for	den	i	klasseværelset.	Der	er	så	meget	begrebs-	
 læring i Haver til Maver. Der er så mange ord og så mange ting, som børnene får sat ord på.
•	 MTV:	Mæt,	tør	og	varm	–	et	vigtigt	udgangspunkt	for	en	god	dag.	
•	 Inden	man	kommer,	skal	man	som	lærer	gøre	sig	klart,	hvordan	man	mener,	at	børnene		
 skal have en have. Deler man alt? Eller hvordan gør man? Læreren skal sætte børnene ind i,  
 hvordan man gør, INDEN de kommer i haven. 
•	 Når	man	er	her	i	Haver	til	Maver,	så	er	det	sådan	lidt	kaospilotagtigt.	Man	skal	give	slip:		
 Lade børnene agere og ikke være bekymret for, om børnene har løftet kollektivt, det er ikke  
 så vigtigt. 
•	 Sørg	altid	for	at	have	et	kamera	med,	så	man	kan	lave	en	kronologi	i	børnenes	forløb	og		
 samtidig bruge det som dokumentation. Man kan også bruge billeder til at lave små læse 
 bøger og små faglige tekster til brug i de mindre klasser.
•	 Man	skal	være	omstillingsparat	og	ikke	hele	tiden	være	fokuseret	på,	at	det	skal	være	en		
 struktureret læring fra start til slut. 
•	 Man	skal	selv	være	med	og	også	komme	hjem	med	beskidte	fingre.	
 Du skal i det hele taget være et godt forbillede og vise, at man 
 ikke selv er bange for at arbejde og blive beskidt. 
•	 Hvis	du	ikke	har	været	på	introkursus	i	Haver	til	Maver,	så	lav	
 en aftale med en af underviserne og få en rundvisning 
 – inden du kommer med børnene. 

Hvis du vil vide Mere

Et godt sted at få mere information er på Haver til Mavers 
hjemmeside www.havertilmaver.dk, hvor alt undervisnings-
materiale, alle opskrifter og meget mere kan findes. Hvis du 
vil vide mere om udeskole generelt er hjemmesiden 
www.udeskole.dk eller www.skoveniskolen.dk 
et godt sted at starte. 
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til koMMunen
Dette kapitel henvender sig til den kommune, der gerne vil vide mere om Haver til Maver 
og om Haver til Mavers legitimitet i forhold til folkeskolens mål. Kapitlet indeholder samtidig 
eksempler og gode råd til, hvordan man som kommune kan implementere Haver til Maver, 
således at man kan tilbyde det til kommunens skoler. Hvis man gerne vil kende flere detaljer 
om Haver til Mavers indhold og organisering, er det en god ide at læse et af de foregående 
kapitler, der er rettet mod kommende Haver til Maver undervisere og folkeskolelærere. 

aF cHeFskolekonsulent i Fredensborg koMMune jesper alstrøM 

fredensborg børn skal da have jord under neglene og grøntsager i knolden i en 
grøn indgang til skolelivet.

Haver til maver er jord under neglene og gulerødder i hovedet – og i tilgift fra jord til bord. 
I Fredensborg Kommune vægter vi sundhed, bæredygtighed og økologi højt. Med Haver til Maver kommer 
alle tre områder på skoleskemaet. 

Siden 2006 har elever på Fredensborg Kommunes skoler fået naturundervisning i projektet Haver til Maver. 
Hvert år er 35 klasser og 75 lærere fra alle skoler på markerne og i skoven i Humlebæk – over 1000 af de 
yngste skoleelever lærer, hvordan man får planter og grøntsager til at spire og gro i køkkenhaver og kok- 
kererer sund mad i udekøkkenet. - Det giver både børnene sunde madvaner og motion og masser af oplev-
elser i det fri. 

Vi får som kommune en unik tilgang til sundhed – vi taler ikke om sundhed, bæredygtighed, økologi og 
klima – vi gør det aktivt – som en integreret og naturlig del af det at gå i skole. 

Med hjælp fra kokke, landmænd og naturvejledere lærer eleverne at bruge sanserne og kroppen i indlærin-
gen, der spænder over klima, bæredygtighed, sunde madvaner, motion, dansk, matematik samt natur og 
teknik. Dertil kommer, at undervisningsformen også tilgodeser de elever, der har brug for et anderledes og 
mere praksisorienterede undervisningsforløb – de oplever anerkendelse og succes, hvilket giver motivation 
og lyst til at lære. 

Haver til Maver giver os dermed mere praksis og tværfaglighed i undervisningen og bidrager samtidig til at 
sikre den sociale sammenhængskraft og forankring i lokalområdet.
      
For os har det været en succes langt ud over det forventede - Haver til maver er blevet en sund gave til 
vores børn.

Forord
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udeskolen: Haver til Maver 

Haver til Maver er en del af den udeskolebølge, der lige nu præger dagsordenen i den 
danske folkeskole. Den stigende interesse skyldes til dels den øgede mængde forskning, 
der bekræfter, at udeskole og brug af grønne områder i undervisningssammenhæng har 
positiv indflydelse på børn og unges læring, trivsel, motivation, fysiske aktivitet og 
sundhed (Wistoft et al., 2011; Bentsen et al., 2009) Dels det faktum, at mange børn 
ikke trives i den danske folkeskole (Holstein et al., 2011; Due et al., 2010). Det er dog 
stadigvæk kun 28 procent af de danske folkeskoler, der praktiserer en form for ude- 
skole (Bentsen et al., 2010), selv om skolens mål godt kan opfyldes ved at flytte 
skolen udenfor, og elever og lærere opnår mange positive effekter. 

Hvad er udeskole: Udeskolebegrebet stammer fra Norge og er en betegnelse 
for den skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt (fx en gang om ugen) 
flytter undervisningen ud i naturen og i de nære omgivelser.  

Hvad siger Forskningen oM Haver til Maver?

I 2010/2011 er der foretaget en pædagogisk evaluering af Haver til Maver. Evaluerin-
gen blev foretaget af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) med lektor Karen 
Wistoft i spidsen. Formålet med evalueringen var at identificere Haver til Mavers 
pædagogiske effekter på børn og unge, dvs. på børnenes læring, oplevelser og kompe-
tenceudvikling. I evalueringen søgte man desuden at finde ud af, om Haver til Maver 
har legitimitet i forhold til skolens formål og samfundets krav, ligesom formålet var at 
fremskrive en viden, der kan anvendes dels til at videreudvikle Haver til Maver, dels at 
lokalisere de faglige og pædagogiske kompetencer, det implicerer at undervise i Haver 
til Maver. Hele evalueringen kan hentes på Haver til Mavers hjemmeside www.havertil-
maver.dk under fanen publikationer.

Haver til Mavers pædagogiske eFFekter 

Den omtalte evalueringsrapport ” Haver til Maver – Et studie af engagement, skolehav-
er og naturformidling” bygger på en række data af kvalitativ samt kvantitativ art. 

Initiativtagere, elever, elevernes lærere og forældre er blevet interviewet om deres me-
ning om og oplevelser i Haver til Maver. Derudover blev eleverne, lærerne og Haver til 
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Mavers undervisere observeret i Haver til Maver. For at øge evalueringens rækkevidde blev der 
desuden sendt et spørgeskema ud til forældre (svarprocenten var 70 procent).
De pædagogiske effekter er skitseret nedenfor og er hentet i rapporten ´Haver til Maver 
– Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling´ (Wistoft et al., 2011). 

legitiMitet – Folkeskolens Mål 

Nedenstående ses de faglige og sociale færdigheder, som de adspurgte lærere mener, at 
børnene opnår gennem et forløb i Haver til Maver:

faglige færdigheder og brugbar viden, som lærerne sam-
stemmigt mener, at børn kan udvikle gennem Haver til Maver:

Viden om:
•	 Økologisk	havebrug	og	dyrkning	af	grøntsager
•	 Nytteplanter	og	ukrudt
•	 Årstidernes	betydning	for	jorden
•	 Jordens	liv
•	 Naturens	sammenhæng	og	cyklus
•	 Haveredskaber
•	 Vejret
•	 Fotosyntese
•	 Insekter
•	 Friske	råvarer
•	 Håndtering	og	tilberedning
•	 Tænde	bål
•	 Kende	forskel	på	krydderurter
•	 Skovens	træer
•	 Dyr	i	vandhullet
(Wistoft et al., 2011)

sociale og personlige kompetencer, som børnene, 
ifølge lærerne, bliver støttet i at udvikle:

•	 Selvværd
•	 Selvtillid
•	 Mod
•	 Gode	relationer
•	 Spontanitet
•	 Bevægelse
•	 Succesoplevelser
•	 Samarbejde
•	 Sociale	spilleregler
•	 Omsorg
•	 Fordybelse
•	 Almen	dannelse
•	 Ligeværdighed
•	 Stolthed
•	 Ejerskab
•	 Frihed
•	 Brug	af	alle	sanser
•	 Æstetik
(Wistoft et al., 2011)



70   HAVER TIL MAVER - EN GUIDE TIL JORDENS BEDSTE KLASSELOKALE    

Evalueringen af Haver til Maver bekræfter, 
at tiltaget behandler aktuelle sundheds- 
og samfundsmæssige problemstillinger 
som eksempelvis fedme, miljøbevidsthed, 
skoletræthed, inklusion og dårlige resul-
tater i PISA-undersøgelserne. Dette gør 
Haver til Maver til et egnet supplement til 
den almindelige undervisning i folkeskolen. 

hvorfor	flytte	børn	uD	i	naturen?	

Institutionaliseringen af barndommen er 
tiltaget kraftigt siden 1970´erne. Dette 
har medført, at børn tilbringer mere tid in-
dendørs og beskæftiger sig med forskellige 
stillesiddende aktiviteter, hvor de snarere 
lærer om livet end af livet. Undervisning 

og fysisk aktivitet er ofte skarpt adskilt, og i skolerne bruges der mange kræfter på 
”at dysse børn ned”. I jagten på faglighed er der fare for at fokus på elevernes lyst til 
at lære nedprioriteres. Faglighed i skolen er essentiel, men forud for faglighed kommer 
trivsel. 

De fleste børn lever i dag et byliv med transport til og fra skole. Konsekvenserne af 
det miljø, som vi lader vores børn vokse op i, har allerede vist sig: Hvert femte barn er 
overvægtigt, og andelen af inaktive unge over 15 år er stigende (Due et al., 2010). 

For de fleste børn er mad noget, der købes i supermarkedet. Naturen besøger man 
måske i weekenden og er noget, som man skal passe på, men som man ikke nødvendig-
vis har et fortroligt forhold til. I dag er der ligefrem tale om, at børn lider af ”Nature 
deficit disorder” - en lidelse, hvor børn er i underskud af natur. Det vurderes, at netop 
dette underskud kan have store konsekvenser for børns personlige udvikling og forhold 
til naturen (Louv, 2005). Samtidig er der mange børn, der keder sig både i skolen og 
derhjemme. Måske kan man kæde børns almene trivsel og manglen på at færdes og 
bruge naturen sammen?

Samfundet og skolen stiller i dag krav om, at børn og unge kan tage stilling til og 
handle fornuftigt i forhold til bl.a. bæredygtighed, klima og sundhed. Der reflekteres 
desuden over, hvordan man sikrer børn og unge disse handlekompetencer, således at 
de lærer at forholde sig til de miljø- og sundhedsmæssige udfordringer, som de står 
overfor. 

Mange skoler kæmper i dag med den udfordring, det er at rumme og undervise de børn, 
der ikke trives i den danske folkeskole. Især lider mange drenge under skolens stillesid-
dende aktiviteter, og blandt andet medierne udpeger skolens kvindelige værdier, der er 
medvirkende til at drenge ofte feminiseres, som årsag. Den manglende plads på skoler 
og i institutioner kan imidlertid også være anledning til mistrivsel blandt børn. Når der 
ikke er plads – hverken til de larmende udfoldelser eller de mere intime stille lege – 
kan børn blive stressede og konfliktsøgende. 
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Hvordan man end argumenterer for sin sag, kan vi dog konkludere, at mange børn, både 
drenge og piger, mistrives i institutioner og skoler (Holstein et al., 2011), og at der er behov 
for et øget fokus på sundhed, herunder på bevægelse, mad og natur. 

Haver til Maver viser børn nogle helt konkrete anvendelsesmuligheder i naturen og forskel-
lige opfattelser af mad, råvarer og god smag. Samtidig får børnene mulighed for at boltre sig 
udendørs og opleve autentiske voksne, som brænder for at formidle og inddrage børnene i 
Haver til Maver.  

I lyset af folkeskolens fælles mål kan Haver til Maver ses som et kvalificeret og aktuelt bud på 
et meningsfuldt undervisningstilbud, hvor børn får en sammenhængende forståelse af fag som 
bl.a. natur/teknik, matematik, dansk, idræt og det timeløse fag sundhed og sociale forhold. 
Haver til Mavers undervisning foregår langt fra skolens traditionelle læringsrum, og måske 
netop derfor formår Haver til Maver at overskride grænserne mellem fagene og give børnene 
en vedkommende samt sammenhængende forståelse af omverdenen.

flere	pæDagogiske	effekter	og	otte	goDe	grunDe	til	at	flytte	skolen	uD	i	naturen

sundhedsfremme gennem udeliv og madlavning: Haver til Maver sprudler af liv og aktivitet, 
når børnene med deres klassekammerater tilbringer dagen med at dyrke deres haver, lave mad 
i udekøkkenet og indtage halmballer, skov, mark og vandhul. Stedet repræsenterer også en 
bevægelsesfrihed, som sjældent forekommer i skolens traditionelle læringsrum.  Børn, lærer 
og forældre tillægger denne frihed en særlig værdi. Færre konflikter, rum til store armbevæ-
gelser, frisk luft, mere bevægelse og mulighed for at `forsvinde´ i naturen nævnes som posi-
tive konsekvenser af udelivet i Haver til Maver.

”Jeg synes, at Haver til Maver er så godt. For hvis vi er hjemme [på skolen], og 
man bliver uvenner i frikvarteret, så har man ikke tid til at løse det, for når klokken 
ringer, og vi skal bruge vores [undervisnings]tid på at klare det.. Altså, hvis nu en 
elev græder, og der er en, der løber ud eller noget, så går læreren ud til den, der 
græder, og så sidder alle vi andre børn bare inde i klassen og ved ikke, hvad vi skal 
lave og sådan. Men henne i Haver til Maver, der har man tid til at løse konflikter, og 
så bliver man faktisk hurtigere venner igen” (dreng, 3.klasse) 

Andre studier viser, at børns mentale stemning bliver overvejende positiv, når de færdes ude 
i naturen, og at det gør dem bedre i stand til at løse indbyrdes konflikter (Svinth, 2010). 
Derudover viser studier også, at børn bevæger sig væsentligt mere på en skoledag i naturen 
end på en traditionel skoledag (Grønningsæter, 2010).

Madlavningen i stedets udekøkkener, herunder bearbejdningen og tilberedningen af 
grøntsagerne, giver børnene konkrete færdigheder i forhold til madlavning såvel som 
mod på at smage ukendte grønsager og lave nye retter. Børnene fremhæver selv, 
at de bliver mindre kræsne, lærer nye teknikker i køkkenet, og at de spiser 
flere grøntsager. Forældrene er enige heri. I evalueringsrapporten svarer 
97 procent af de deltagende forældre, at deres børn har fået et større 
kendskab til grøntsager, efter de har deltaget i et Haver til Maver forløb.   

”Jeg har hjulpet ret meget hjemme i køkkenet og lært mine 
forældre andre måder at lave mad på. Altså, fordi det er en 
ægte kok derude, som lærte os nye måder Hvis man fx tager 
et hvidløg, og så en kniv, og så ligesom maser det ned... Min far 
stod bare og hakkede det. Så jeg sagde til min far, at ’der er altså 
en hurtigere måde, hvis du gør sådan her’” (pige, 4.klasse) 
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Mentalt sundhedsfremme gennem oplevelser og glæde: Gennem deltagelse i Haver til 
Maver får børnene nogle oplevelser, som de næppe vil få andre steder. Det er kendetegnende 
ved Haver til Maver, at alle børn glæder sig til at komme der, og at det er glade og fortæl-
lelystne børn, som kommer hjem fra en dag i Haver til Maver. 

Oplevelserne i Haver til Maver er førstehåndsoplevelser, og det er ofte børnenes 
spørgsmål, der er med til at danne rammen for naturvejlederens, kokkens eller landma-
ndens faglige fokus den pågældende dag: Hvem har spist af min salat? Hvordan smager 
en fennikel? Hvad spiser biller? osv. Oplevelserne bliver dermed konkrete og ægte.   

Mentalt sundhedsfremme gennem udvikling af sociale kompetencer: Børn og unges 
mentale sundhed afhænger i høj grad af, hvordan de ser sig selv i de relationer og 
sammenhænge, som de indgår i (Wistoft, K.; Grabowski, D. 2010). I Haver til Maver op-
lever børnene ægte opmærksomhed fra de voksne, der omgås dem, og fra den natur, de 
færdes i. Det frie læringsrum og det langsigtede samarbejde om at nå konkrete, fælles 
mål samt det ansvar, der følger med, fordrer samarbejdsevner, respekt for hinanden 
samt stolthed, når målet er nået. I Haver til Maver er der plads til alle børn. Lærere 
og forældre fremhæver, hvordan klasserne indbyrdes sociale strukturer forbedres gen-
nem Haver til Maver, og det bekræftes også af børnene. Lærerne vægter samtidig, at 
børnene udvikler større selvværd, gode sociale relationer og respekt for eget og andres 
arbejde. Lærerne pointerer også, at deres egne forhold til børnene forbedres gennem et 
Haver til Maver forløb.  

øget naturforståelse: Børn, der regelmæssigt iagttager, undersøger og arbejder i 
naturen, får en grundlæggende viden om natur og miljø, der bygger på deres egne 
erfaringer. Det siger sig selv, at det er langt bedre at lære om naturen i naturen frem 
for at læse om det i en bog. Børn, lærere og forældre påpeger, hvordan konkret viden  
om sammenhænge, årstiderne, insekter, jord til bord osv. er vigtige elementer i børn-
enes læring i Haver til Maver.

”Alene det, at børnene har været så vilde 
med det, gør jo også, at det har været en 
drøm at komme af sted. Det gør det jo 
meget lettere, end hvis det var sådan ’åh 
nej, skal vi nu det igen’, så havde det jo 
været en træls omgang, men de er moti-
verede og engagerede. Det gør det meget 
lettere for os” (lærer for en 3.klasse)

”Jeg synes, at man lærer rigtig 
meget ved det, og man får lov 
til at mærke friheden, og man 
får lov til at mærke, hvordan 

det også kan være at gå i 
skole” (dreng, 4.klasse)

”Man kan sige, at de har billederne af fotosyntesen 
inden i sig, og så kan de genkalde den hurtigt. Senere 
kan de så få de faglige begreber på plads, og så har de 
allerede forforståelsen” (lærer, 4.klasse)  
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Tidligere undersøgelser viser, at børn oplever den traditionelle undervisning i natur/teknik 
som værende gammeldags og livsfjern. Opgivelserne til folkeskolens afgangsprøve i Danmark 
afspejler endvidere, at skolerne arbejder med et indhold svarende til det, der blev under-
vist i for 40-50 år siden (Troelsen og Sølberg, 2008; Wistoft et al., 2011). I Haver til Maver 
beskæftiger børnene sig med det nutidige og konkrete. 

”Haver til Maver giver dem en fornemmelse af fagenes natur i stedet for at postulere noget på 
baggrund af nogle billeder og plastikfigurer og sådan noget. Det samme gælder sproget. Eleverne 
lærer nye fagudtryk deroppe. Navnlig verberne er meget specifikke for de forskellige erhverv. 
Eleverne får nuanceret deres sprog og finder ud af, at der er forskellige karakteristiske måder at 
bruge sproget på” (Jens Raahauge, formand for dansklærerforeningen og tidligere skoleleder)

Undervisningsdifferentiering: Haver til Maver harmonerer med den overordnede pædago-
giske ånd, der har præget folkeskolen i de senere år, og som sætter det enkelte barn i cen-
trum. Dette ses eksempelvis i forhold til den udenadslære, der er veget for en mere elevorien-
teret pædagogik. Haver til Maver rammer folkeskolens fag bredt og formår at opløse grænserne 
mellem de enkelte fag og bibringe børnene en sammenhængende, konkret og vedkommende 
forståelse af omverdenen gennem oplevelse, forundring og virkelyst. 

Børn har mulighed for at træde ind i Haver til Maver forskellige steder. Det er ikke alle børn, 
der synes, at det at dyrke haver, er det sjoveste i verden, men disse børn synes måske, at 
madlavningen i køkkenet er fantastisk. 

Haver til Maver rummer børn på tværs af alder, køn, etnicitet og social baggrund. Det inklud-
erende læringsmiljø er en stor ressource i Haver til Maver og er med til at fastholde den 
glæde, som børnene oplever i Haver til Maver.   

Motorik: Alsidig fysisk aktivitet er vigtig for børn. I naturen er bevægelse i uvejsomt terræn, 
løb, balancegang, klatring og havearbejdet med til at styrke børnenes motoriske udvikling. 

”Der kommer alle de her børn fra de her planerede miljøer, og der er mange af dem, der ikke 
har mødt en knold før. De falder og er møgbeskidte, når de kommer hjem deroppe fra de første 
to gange. Efter to gange er de fuldstændige sikre i balancen, og de snubler ikke. 
Og alt det vi ellers betaler en bondegård for i motorikundervisningen, det klares 
på to hele dage deroppe” (Jens Raahauge, formand for dansklærerforeningen og tidligere skoleleder)

Hvis et barn har problemer med motorikken har det ofte også 
problemer med at lære at læse og skrive (Ericsson, 2007), og det 
spiller især en rolle de første skoleår, hvor barnet skal tilegne sig netop 
disse færdigheder. Set i det lys giver det ekstra god mening at tilbyde skoler 
et forløb i Haver til Maver, hvor motorisk udvikling og faglighed følges ad. 
Motorisk udvikling er ikke kun vigtig i forhold til barnets udvikling af 
faglige færdigheder, men har også betydning for, hvordan et barn deltager 
i leg med andre børn. Dermed giver øget motoriske udvikling også mening 
i forhold til barnets sociale kompetencer.  Studier viser, at inaktive børn 
er mindre glade, mere trætte og oftere ensomme end andre børn 
(Swimmer et al., 2003). 
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lærings og dannelsespotentialer: Haver til Maver indeholder en række lærings- og 
dannelsespotentialer, der kan give børnene en ballast med sig. Rapporten fra DPU 
peger bl.a. på almen dannelse, forståelse for bæredygtighed og økologi, maddannelse, 
faglig viden om eksempelvis fotosyntese og respekt for naturens cyklus som væsentlige 
lærings- og dannelsespotentialer. Andre studier, som bl.a. er foretaget i USA og 
England, kommer frem til de samme resultater (Wistoft et el., 2011). Der er hermed 
evidens for, at undervisning med inddragelse af havearbejde, natur og madlavning kan 
give børn både færdigheder og kompetencer, som kan være med til at forbedre deres 
sundhedstilstand – mentalt og fysisk – forbedre deres sociale liv og give dem faglig 
viden samt forståelse for sammenhænge mellem naturen og mennesket.   

bedre forankring i lokalområde: Udeundervisningen i Haver til Maver bygger på 
elevernes udforskning af natur, kultur og erhverv i de nære omgivelser. Herved fo-
rankrer eleverne sig selv og deres familie i deres eget område (egen kommune) ved at 
lære steder og mennesker at kende.
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økonoMi og udMøntning

Man kan som kommune organisere sit samarbejde med 
Haver til Maver på flere måder. Herunder følger to eksempler 
på, hvordan to forskellige kommuner har valgt at gøre det. 

fredensborg kommune:
Haver til Maver er beliggende på Krogerup Avlsgaard i 
Humlebæk. Stedet er ejet af Skov- og Naturstyrelsen, og 
Aarstiderne har forpagtet gården. Haver til Maver er en 
almennyttig forening, som er stiftet af Søren Ejlersen. 

Fredensborg kommune fik øje på projekt Haver til Maver tilbage i 2005. Skolekonsulent Jesper 
Alstrøm så straks det enorme potentiale, som Haver til Maver indeholder og som i øvrigt 
passer rigtig godt til kommunens målsætning om at fokusere på sundhed, bæredygtighed og 
økologi. Jesper Alstrøm præsenterede ideen for skoleledergruppen og fik derefter projektet 
fremstillet for børneudvalget og senere økonomiudvalget. Projektet gik rent i gennem, og 
Fredensborg kommune har siden 2007 haft Haver til Maver fast på budgettet:

”Det her er et meget enkelt projekt, der kan opfylde en masse ting. Du kan ansætte en sundhed-
skonsulent, eller de [kommunen] kan bruge 600.000 kr. om året på at efteruddanne nogle men-
nesker i sundhed eller et eller andet. Her går du simpelthen ud med en volumen – for de samme 
midler kan du gå ud og nå 1000 børn, 2000 forældre og 200 lærere, der får et helt andet syn og rent 
faktisk gør tingene i stedet for bare at snakke om det” (Jesper Alstrøm)

Fredensborg kommune betaler således grundydelsen til Haver til Maver, mens skolerne selv 
dækker timedækning i forhold til vikarer osv.

 Grundydelsen indeholder:

•	 En	kursusdag	for	de	involverede	lærere	og	pædagoger	med	introduktion	til	forløbet.
•	 Otte-ti	besøg	á	cirka	tre-fire	timers	varighed	pr.	klasse	(35-40	klasser).
•	 Første	skolehave	á	4x11	meter	pr.	klasse	med	tilhørende	frø,	planter	og	vejledning.
•	 Undervisningsmateriale	med	fokus	på	kost,	bevægelse,	natur,	landbrug	og	madlavning.
•	 At,	hver	klasse	lærer	at	lave	tre-fem	sunde	og	nemme	retter	i	udekøkkenet.
•	 At,	hver	klasse	modtager	undervisning	i	ernæring,	havebrug	og	økologi.
•	 At,	eleverne	møder	fagligheder	som	kokke,	landmænd	og	naturvejledere.

Samlet pris pr. år for 35 klasser er cirka 630.000 kr. ekskl. moms.

Derudover giver Fredensborg kommune transporttilskud til de skoler, der har de største ud-
gifter forbundet med at komme frem og tilbage til Krogerup Avlsgaard. Skolerne har desuden 
selv mulighed for at indgå aftaler med Haver til Maver om yderligere undervisning og efterud-
dannelse af medarbejdere.    

Odense kommune:
I Odense kommune er projektet struktureret lidt anderledes. I samarbejde med Haver til Maver 
– Humlebæk har Odense kommune i foråret 2011 etableret et Haver til Maver som et under-
visningstilbud til de nærliggende skolers mellemtrin. Målet er at afprøve Haver til Maver i en 
toårig periode med fokus på emnerne: Skolehaver, natur/teknik, hjemmekundskab, bæredyg-
tighed, sundhed, kost og miljø. 
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Thomas Piekut, som er afdelingsleder i Odense kommune og har været med til at 
virkeliggøre Haver til Maver – Odense, forklarer her, hvordan Haver til Maver – Odense 
er struktureret: “Haver til Maver (HTM) er et frivilligt tilbud til skoler i Odense kom-
mune. Der er altså ikke noget krav fra skolernes side om, at skolerne skal deltage i 
projektet. Som udgangspunkt henvender projektet sig til 4. og 5. årgang, men andre 
årgange på mellemtrinnet kan også deltage. Klasser der ønsker at deltage i projektet 
bliver udvalgt efter, hvor stor lyst der er til at deltage aktivt i projektet”. 

De 8 årlige besøg i haven er tilrettelagt, så der laves mad hver gang klassen er i ha-
ven. Udover maddelen arbejdes der i haven og der laves andre naturfaglige aktiviteter. 
HTM i Odense samarbejder med mange parter omkring projektet. Der samarbejdes tæt 
med University College Lillebælt (UCL) om fælles brug af HTM. UCL huser blandt bl.a. 
læreruddannelsen og pædagoguddannelsen. Begge uddannelser bruger HTM i forbin-
delse med praktiske projekter. Ligeledes samarbejdes der med linjefaget i hjemkund-
skab, hvor HTM kan bidrage med viden om, hvordan madlavning i det fri og over bål 
håndteres. 

Der samarbejdes også med KOLD College, der bl.a. huser ungdomsuddannelserne om-
kring mad, jordbrug og anlægsgartner. 

Odense kommune har selv stået for:

•	 Udvælgelse	af	lokation,	som	skal	bestå	af	jord,	som	enten	er	økologisk	certificeret	
 eller under omlægning til økologi (Falen skolehave i Odense N).
•	 Udekøkken	med	borde,	vask,	rindende	vand	og	udekomfur.
•	 Et	toilet.
•	 Mulighed	for	læ	til	børnene,	når	det	regner.
•	 Udstyr:	køkkenredskaber,	haveredskaber	m.m.	(Se	materialelisten	bilag	2)
•	 At	ansætte	kvalificeret	personale.
•	 Daglig	ledelse:	Varetages	af	en	skolehaveleder,	som	refererer	til	en	ansvarlig	
 i kommunen. 

Haver til Maver har bistået med indretning af området og med et sæsonkursus til den 
daglige leder (Thomas Høgedal) af Haver til Maver Odense, som i løbet af sæsonen 
2011 har tilbragt i alt otte hele dage i Haver til Maver – Humlebæk. Lederen har fået 
undervisning i alle elementer af Haver til Maver og har desuden haft mulighed for at 
følge Haver til Mavers undervisere på arbejde. 

Det første år har Odense kommune forpligtet sig til at have besøg af ti skoleklasser og 
andet år af 20 skoleklasser. Skoleklasserne får tilbudt det samme indhold som det, der 
tilbydes i Haver til Maver – Humlebæk.

ledelse og organisering

Haver til Maver kan ledes og organiseres på flere måder. Haver til Maver – Humlebæk 
er en almennyttig forening, der er stiftet alene med henblik på at drive undervis-
nings- og udviklingsprojekter for børn og unge. Det er en nonprofit organisation, der 
er økonomisk uafhængig af Aarstidernes virksomhed. I Haver til Maver er der nedsat en 
bestyrelse, der afholder bestyrelsesmøde fire gange om året. Fredensborg kommune har 
indgået et partnerskab med Haver til Maver, hvor kommunens tilskud er med til at sikre 
cirka 40 klassers Haver til Maver forløb. Fredensborg kommune har ikke noget med den 
daglige ledelse at gøre, men chefkonsulenten for Center for skole og dagtilbud Jesper 
Alstrøm sidder i Haver til Mavers bestyrelse og har på den måde indflydelse på Haver til 
Maver. 
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Haver til Maver – Humlebæk har derudover en administrerende leder, som står for økonomi 
m.m. Der er også ansat en daglig leder, som står for den daglige planlægning og organiser-
ing. Ledelsen af Haver til Maver sidder med til bestyrelsesmøderne og har dermed ansvaret 
for kommunikationen mellem Haver til Mavers undervisere og bestyrelsen. En gang om ugen 
afholder Haver til Maver et fællesmøde for de ansatte undervisere. På mødet bliver forskellige 
problematikker, udfordringer og nye perspektiver diskuteret. Meget af undervisernes kommuni-
kation foregår selvfølgelig i det daglige. 

Haver til Maver i Odense er organiseret lidt anderledes. Afdelingsleder Thomas Piekut er den 
overordnet leder af Haver til Maver, mens den daglige leder Thomas Høgedal står for den 
praktiske organisering og planlægning. Der afholdes årligt møder mellem Thomas Piekut og 
Thomas Høgedal, men en stor del af kommunikationen foregår selvfølgelig løbende og efter 
behov. Thomas Høgedal står for at lede og fordele arbejdet blandt de øvrige ansatte 
i skolehaven. 
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etableringsbudget 2012

De nedenstående budgetter er eksempler. Budgetterne vil altid variere i forhold til det 
sted, hvor Haver til Maver skal starte. 

Etableringsudgiften er den samme, om du har 25 elever eller 200 elever. 

HAVerNe Antal (timer) Pris kr. i alt:
Jordleje   8.000,00 
Vandtank/palletank      1.800,00
Maskinstation   10 350,00 3.500,00
Klargøring af jord   20 250,00 5.000 ,00
Udstyr   10.000,00 

i alt   28.300,00

køkkeN
Etablering af udekøkken   12.000,00

i alt   12.000,00

NATUrVejleDer - MATeriAler
(Se materiale listen)   10.000,00
Muldtoilet   6.000,00
Legeområde     3.000,00
Rådgivning udefra    10.000,00

i alt   29.000,00

Omkostninger til etablering af Haver til Maver til 1- 8 klasser 69.300,00

År 1



HAVER TIL MAVER - EN GUIDE TIL JORDENS BEDSTE KLASSELOKALE   79

driFtbudget 2012

Prisen er beregnet for to klasser*, som hver besøger Haver til Maver 18 gange på en sæson

HAVerNe Antal (timer) Pris kr. i alt:
Planter og frø, markerings-   750,00 
pinde og skilte m.m.
Maskinstation     timer    4 350,00 1.400,00
Klargøring af jorden    3 250,00 750,00
Vedligehold af udstyr   500,00 

i alt   3.400,00

køkkeN
Råvarer til 8 madlavningsgange    2.000,00
(4 per klasse)
Vand og el   300,00
Vedligehold   250,00

i alt   2.550,00

VeDliGeHOlD
Naturvejledning   500,00
Legeområde   500,00

UNDerVisere M.M.
Undervisningstimer 110 250,00 27.500,00
Medhjælper    5 150,00 750,00
Administration m.m.  10 250,00 2.500,00

i alt   31.750,00

i alt    37.700,00

*Der er i dette budget taget udgangspunkt i,

 at klasserne besøger stedet den samme dag.

Priseksempler:
•	 24	klasser	i	Haver	til	Maver	koster	cirka	662.000	kroner	i	etablering	og	drift	år	1.
•	 40	klasser	i	Haver	til	Maver	koster	cirka	1.105.000	kroner	i	etablering	og	drift	år	1.	

År 1
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Forsikringer

Man behøver ikke at tegne ekstra forsikringer inden opstart af Haver til Maver. Eleverne er 
dækket af deres egen families indboforsikring, og lærerne er dækket af den arbejdsskadeforsi-
kring, som i forvejen er tegnet af kommunen. 

Lærerne har skærpet tilsyn med eleverne, når de er i Haver til Maver. Det vil sige, at det er 
lærernes ansvar, hvis eleverne kommer ud for en skade, hvis det vurderes, at tilsynspligten 
ikke er opfyldt. Har læreren ikke svigtet sin tilsynspligt, er han/hun ikke ansvarlig. Under-
viserne i Haver til Maver har ikke tilsynspligten.

Haver til Maver er til gengæld ansvarlig for at det område og de bygninger, som eleverne 
færdes i og omkring, er indrettet sådan, at det er forsvarligt for børn, at færdes der. 

FødevaresikkerHed 

Haver til Maver laver udelukkende retter med grøntsager, hvilket betyder, at der er færre krav, 
som skal overholdes i forhold til opbevaring og håndtering af fødevarer.

Madlavning, der foregår i undervisningssammenhæng, herunder madlavning i pædagogisk 
sammenhæng, hører til privatsfæren og skal derfor ikke opfylde fødevareforordningen. 

næste skridt Mod Haver til Maver 

Hvis du har fundet interesse for Haver til Maver, er næste skridt at finde et egnet sted, gode 
undervisere og interesserede skoler. For at kalde et skolehaveprojekt Haver til Maver skal det 
leve op til Haver til Mavers fire dogmer: 

1) Man skal i Haver til Maver praktisere en anerkendende og inkluderende pædagogik. 
2) Haver til Maver består af de tre felter: Have, Natur og Køkken. Alle felter vægtes lige højt.
3) Børnenes læring i Haver til Maver skal være oplevelsesbaseret.
4) Haver til Maver drives økologisk.

De	fysiske	rammer

Man kan i realiteten starte Haver til Maver op alle steder. Men skal projektet være økonomisk 
overskueligt og let at gå i gang med, er det en god ide, at de fysiske rammer lever op til 
følgende punkter:

 1) Et tilpas stort stykke jord, som er økologisk certificeret eller drevet efter 
  økologiske principper (alt under 3 Ha behøver ikke at blive certificeret).
 2) Acceptable toiletforhold.
 3) Rindende vand og afløb.
 4) Mulighed for at tænde bål
 5) Mulighed for at søge ly i dårligt vejr.
 6) En beliggenhed, som er nemt tilgængelig for skoleklasser.
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to	eksempler	på	fysiske	rammer:	haver	til	maver	
– HuMlebæk og Haver til Maver – odense

Haver til Maver i Humlebæk er beliggende på en gård omgivet af marker, skov og 
vandhul. Samtidig ligger Humlebæk station inden for en kilometers afstand, hvilket 
betyder, at skoleklasser har nemt ved at komme frem og tilbage. Haver til Maver – 
Humlebæk har også gode toiletforhold, en skolestue og selvfølgelig rindende vand 
og afløb.

Haver til Maver i Odense har ikke en gård, lader og landbrugsmaskiner kørende 
rundt i baggrunden. Projektet er skabt på en gammel skolehavegrund, der ligger i 
det nordlige Odense i et område kaldet Falen. Her har de omkringliggende skoler nemt 
ved at komme til. Stedet er stort nok til, at cirka 20 klasser kan have en skolehave 
og samtidig lave mad og lege. Der er rindende vand, fine toiletforhold, og et lille hus, 
hvor børnene kan søge ly. 

Hvis du vil vide Mere

I kapitel 2 og 3 kan du læse detaljeret om, hvordan Haver til Maver er organiseret, 
og hvilke anbefalinger det nuværende Haver til Maver har til stedets fysiske rammer, 
undervisernes kompetencer og den praktiske udformning. Har du brug for flere gode 
råd, kan du kontakte Haver til Maver gennem hjemmesiden www.havertilmaver.dk. 

Hvis du vil vide mere om det kommunale samarbejde, kan du skrive til chefskolekon-
sulent for Fredensborg kommune Jesper Alstrøm på e-mail: JEAL@fredensborg.dk, 
eller  afdelingsleder i Odense Kommune Thomas Piekut på e-mail: tbp@odense.dk 
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sanseHaven

Minigartneriet

Havegrupperne
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aFgrøde

frø
Heste- og pralbønner (2)
Gulerod tidlig
Gulerod sen og lilla
Spinat
Rødbeder, rød, gul, 
stribet
Persillerod
Radiser
Pastinak

Planter(3) 
Salat
Porre 
Stikløg rød, gul og giga
Fennikel
Forårsløg
Squash

blomster 
Solsikke
Jomfru i det grønne
Tagetes
Morgenfrue
Stolte kavalerer
Sommerastas

krydderurter
Timian
Oregano
Persille
Citronmelisse

så/plante

Maj-juni
April
Maj
April-august
April–maj

April – maj
April – maj
April – maj

April – maj
Maj-juni
April
Maj – juni 
April
Maj

April – maj
April – maj
April – maj
April – maj
April – maj
April – maj

Maj – juni
Maj
Maj
Maj

så	DybDe

4-5 cm
1-2 cm
1-2 cm
2 cm
2-3 cm

1-2 cm
1 cm
1-2 cm

(4)

FrøaFstand

(1)
8-10 cm
2 cm
2 cm
4 cm
5-10 cm 

4 cm
2-3 cm
8-10 cm

Høst

Efter ca. 12 uger
Efter 14-21 uger
Efter 14-21 uger
Juni – september
Efter 12 uger

Efter 21 uger
Efter3-8 uger
Efter 21 uger

Maj – oktober
Oktober
August – oktober
September
Juni – august
August - september

Fra juli
Fra Juni
Fra juli
Fra juli
Fra juli
Fra juli

September – okt.
September – okt.
August – oktober
August – oktober

bilag 1: Frøoversigt

Hver klasse vil få en kasse med forskellige frø. Udvalget vil variere, men der er alle de typer frø, som børnene ønsker 
at så. Klasserne vil også få udleveret forskellige udplantningsplanter. Også her vil udvalget variere, eftersom nogle 
arter kommer tidligere og andre sene. Vi kan ikke garantere, at alle klasse får udleveret de samme planter, men vi 
prøver at tilfredsstille alle klassers behov. 

(1) Der er ikke angivet afstand mellem rækkerne, da bedene inddeles med en fast afstand i haven 
  ved haveintroduktionen. 
(2) Bønner: Bedst fra 20. maj til 20. juni. Jordtemperaturen skal være over 10 °C
(3) Når I modtager kassen med jeres planter, får I også information om, hvordan I udplanter dem.
(4) Blomster: se om frø nedenfor.

frø 
Frø skal typisk puttes så langt i jorden, at det svarer til ti gange frøets diameter målt 
på frøets smalleste led. Derefter dækkes frøet med løs jord, og jorden ”klaskes” let 
sammen med en håndflade eller bredsiden af en rive.

Planter i det store gartneri.
Nogle steder vil der, separat fra børnenes skolehaver, blive dyrket en række afgrøder i 
et gartneri. Det drejer sig bl.a. om en række kålarter, krydderurter, kartofler, græskar 
og jordskokker. Disse afgrøder egner sig ikke i en skolehaver, men kan inddrages i både 
dyrkning, høst og madlavning. 
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bilag 2: Materialeliste

Her er et eksempel på udstyr indkøbt til Haver til Maver.

iNDkøb Af UDsTyr Til køkkeN

uDstyr	 	 	 	 hvor	kan	varen	købes?

8 bålkomfur    HTM
3000 HTM poser    HTM
1 udevask    genbyg.dk 
2 bålpander    HWl.dk 
8 gryder     HWL.dk
8 wok     IKEA
20 skrællere    IKEA
20 spækbrædder    IKEA
10 store knive    IKEA 
20 urteknive    IKEA
10 grydeskeer af træ    IKEA
10 paletknive af træ    IKEA
6 suppeøser    IKEA
75 plasttallerkner dybe/flade    IKEA
75 sæt bestik    IKEA
10 beholdere til bestik m.m.    IKEA
10 opvaskebørster    IKEA
20 viskestykker    IKEA
4 sæt med måleskeer    IKEA
2 morter med støder    IKEA
2 kander med mål    IKEA
2 dørslag    IKEA
10 røreskåle    IKEA
2 rivejern    IKEA
1 vægt til 3 kg    IKEA
2 dåseåbnere    IKEA
10 opvaskesæbe bio    HWL.DK
20 klude     Netto
2 økser     Silvan
5 sæt tykke arbejdshandsker    Silvan
5 pakker tænd blokke bio    Alle steder
2 palletårne brænde    Fog
1 stavblender    HWL.DK
1 vægt til måling af høst    HWL.DK
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iNDkøb Af UDsTyr Til HAVe 

uDstyr	 	 	 hvor	kan	varen	købes?	

HTM frøkasser til klassesæt    HTM
18 små skovle   Silvan
18 river    Silvan
18 hakkejern    Silvan
10 vandkander   Silvan
4 greb    Silvan 
200 malerpinde   Silvan
2 regler á 6 m. til skilte   Stark
permanent tusch   Bog og dé
6 såvejledninger lamineret   HTM
1 trillebør   Elano

indkøb af udstyr til naturvejledning

uDstyr	 	 	 	 hvor	kan	varen	købes?	

3 Bestemmelsesdug af    Schandidact
insekter, vanddyr og træer   Schandidact
30 snitteknive   Schandidact
30 plastglas med låg   Schandidact
30 fiskenet   Schandidact
8 plast akvarier   Schandidact
2 prk målestiks ph   Schandidact
10 fotobakker hvide   Schandidact
8 kurveflet med hank    Schandidact
1 rulle snor   Schandidact 
4 sakse    Schandidact 
1 målebånd   Schandidact 
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iNDkøb Af bøGer, fOlDere, beHOlDere OG kAsser

uDstyr	 	 	 	 hvor	kan	varen	købes?	

3 XXL Plyfa trækasser eller    Carl Ras A/S
lignende. Har brug for 3 kasser 
til opbevaring af tallerkner m.m.

3 kasser med syltetøjsglas til frø   Schandidact

Kasser til naturvejledningsudstyr   Schandidact

Kasse til HTM bøger og foldere   Schandidact

1 HTM skilt / flag   HTM
1 Øko. certificeringsskilt   HTM
200 HTM foldere/flyer   Produceres lokalt
50 HTM grundbog   HTM
50 HTM opgavebog   HTM
50 HTM plakater    Produceres lokalt
Opvaskemaskine   Elgiganten
Stenovn    Stark
Opskriftposer   HTM
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Lær at lave din egen skolehave, læs hvordan 
Haver til Maver organiseres, og bliv klogere på, 
hvordan du bygger dit eget udekomfur. 

Haver til Maver – En guide til jordens bedste 
klasselokale er inddelt i 3 selvstændige kapitler 
og henvender sig til de mennesker, der gerne vil 
starte en skolehave, til den lærer der skal med sine 
elever i Haver til Maver og til den kommune, der 
gerne vil vide mere om, hvad Haver til Maver er, 
og hvordan man som kommune kan tilrettelægge 
sådan et skolehaveprojekt. 

Guiden gennemgår systematisk alle elementer af 
Haver til Maver og indeholder tips, vejledninger, 
billeder samt en masse gode råd fra nogle af 
de mennesker, der er kommet i Haver til Maver 
gennem flere år. 

”Haver til Maver dyrker virkelighedens skole, hvor 
børn forbinder have, mad og natur og udvikler 
sammenhængsforståelse”.

”børn skal have jorden i hovedet”

Haver til Maver 
- en guide til jordens bedste klasselokale


