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Knitrer det på gammel Estrup? 

Et elevperspektiv på motivation, når skole og lokale 

kulturinstitutioner samarbejder om læring for special-

klasseelever. 
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Baggrund 

Vi vil undersøge specialklasseelevers oplevelse af moti-

vation for læring, når de indgår i læringsforløb i tilknyt-

ning til lokalsamfundets kulturinstitutioner.  

Siden Folkeskolereformen af 2014 er der i gangsat flere 

forskellige udviklingsforløb med fokus på udvikling af læ-

ringsforløb i den åbne skole (se fx EVA 2015, Hagstrup 

og van Dassen (red.) 2016, Thorhauge og Steensen (red.) 

2017, Thorhauge og Falamo (red.) 2017). Ovenstående 

rapporter beskriver ”good practice” og har således fokus 

på, hvordan skolen og de eksterne læringsrum har etable-

ret et samarbejde, hvilke læringsforløb de har igangsat, 

og hvordan de er forløbet.  

Det antages i ovenstående, at eleverne bliver mere enga-

gerede og motiverede. Det fortæller lærerne.  Desuden 

ser det ud til, at feltet overvejende belyser forløb i eks-

terne læringsrum i et ’normalklasse’ perspektiv. (Se fx 

Bølling, Hartmeyer & Bentsen, 2017). 

Vi kender ikke meget til elevers - og slet ikke elever i en 

specialklasse - oplevelse af motivation for læring (eller 

mangel på samme) i forbindelse med disse læringsforløb.  

 

 

Forskningsspørgsmål 

Gennem et casestudie undersøger vi specialklasseele-

vers oplevelse af motivation for læring, når de indgår i læ-

ringsforløb i tilknytning til lokalsamfundets kulturinstitu-

tioner.  

 

 

Forventede resultater 

Vi forventer at tilvejebringe viden om, hvorvidt motiva-

tion for læring skærpes for elever i specialklasser, når de 

indgår i læringsforløb, der er tilrettelagt i tæt og kontinu-

erligt samarbejde mellem skole og kulturinstitution.   

 

 

Genstandsfelt 

Med inspiration fra resonanspædagogikken (Rosa og 

Endres 2017) har vi en hypotese om, at lærerens kontinu-

erlige anvendelse af udeskole (jf. Jordet 2010) som et 

greb i undervisningen, kan give anledning til situationer, 

hvor klasseværelset ”knitrer”. Vi ønsker således at 

komme tæt på læringssituationer både før, under og efter 

udeskole-aktiviteten og undersøge, hvad der tilsynela-

dende skaber ”resonans” i situationen.  

 

 

Samarbejdspartnere 

Vi indgår i samarbejde med museumsformidler Helle In-

gerslev Kristensen, som er ansat i Norddjurs Kommune til 

at udvikle skolernes arbejde i eksterne læringsrum.  

Desuden indgår vi i samarbejde med museumsformidlere 

på Gammel Estrup samt lærere og pædagoger på en lokal 

skole.  
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