
”SKYMÅLER” 
Skymåler er betegnelsen for en række skulpturer, der i 

kunstnerisk form reflekterer drømmesyn eller skybilleder- 
og holder fast i den enkeltes drøm om at leve.

REFLEKSIONER
Den frie Lærerskole 2012

Refleksioner fra Den frie Lærerskole i Ollerup indeholder en række inspirerende og tankefyldte indlæg. 
Vender du det om, kan du endvidere finde oplysninger om en ganske særlig læreruddannelse og forskellige 

muligheder for efter- og videreuddannelse ved Den frie Lærerskole. God læselyst
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Refleksionsramt?
For tredje år i træk udgiver vi et skrift, som vi benævner 

”TO i Én”. Den ene del kaldes for ”Refleksioner”, og hvis 
du vender skriftet om, får du ”DFLInFO 2012-2013”, 

der omhandler en opdateret beskrivelse af Læreruddannelsen 
på Den frie Lærerskole og vores udbud af Efter- og 
Videreuddannelse. DFLInFO har et selvstændigt forord af Ole 
Pedersen, forstander på Den frie Lærerskole. 

allerede nu, er du måske træt af læsningen af dette forord. Så 
kan du f.eks. vælge at bladre væk fra denne side her – vende 
skriftet om og læse videre dér. Du kan også lægge skriftet 
fra dig og gå videre i dagens forskellige vigtige gøremål. 
Muligheden for, at man slet ikke opdager, at der er kommet et 
skrift, der adskiller sig fra alle andre reklameskrifter, der fylder 
det offentlige rum, er naturligvis også en mulighed. Men hvad 
man ikke ved, har man som bekendt ingen bekymringer om. 
Endelig kan du også udvise lidt mere tålmodighed og vælge at 
lytte til et par videre refleksioner i dette forord.

I forordet til ”Refleksioner” er det vist på tide at lave et par 
refleksioner over refleksioner over refleksioner……. Ja, du 
læste rigtigt, der er noget gentagelse over det. Vi er for lang tid 
siden ankommet til det såkaldt refleksivt moderne samfund. 
I undervisningen taler vi om ”undervisning i det refleksivt 
moderne” og ”det lærende menneske i det lærende samfund”. 
Vi skal lære eleverne at tænke over, hvad de tænker, hvad de 
tænker…... En uendelig strøm af tilbagekastninger til personen 
selv. Man kan næsten blive helt refleksionsramt i det moderne 
og hyperkomplekse samfund, hvilket også har vist sig som 
en tsunami af diagnosticeringer af forskellig art. Det skyldes 
næppe kun, at vi reflekterer i en uendelighed og aldrig helt 
komme i dybsindig ro.

Ordet refleksion har indlejret sig alle livsområderne fra vugge 
til krukke. I den forstand burde vi måske i redaktionen begynde 
at reflektere over, om der var et mere unikt og dækkende ord 
for vores ”TO i Én”? På den anden side. Ordet har også en fin 
klangbund. naturvidenskabsfolk kender sikkert ordet godt fra 
fysikken. ”Tilbagekastning af stråling eller bølgebevægelse”. 
”Vandbølgers refleksion og interferens”. Sidstnævnte ord 
dækker over ”det forhold, at to eller flere bølger, f.eks. lyd- eller 
lysbølger, mødes og påvirker hinanden med det resultat, at de 
forstærker, formindsker eller udligner hinanden” (DDO). Som 
vi anvender ordet, henviser det til tankevirksomhed, det at 
gennemtænke noget, overveje, tage stilling, eftertænke. For at 
undgå at blive refleksionsramt, skal man måske netop tænke 
endnu mere, få ordnet sine synspunkter og undgå at blive en 

vindbøjtel, der blot tilpasser sig tidens modetrælleri. Så vi 
fortsætter indtil videre med at benævne vores udgivelse med 
REFLEKSIOnER og vil gerne i refleksionens hellige navn høre 
læsernes meninger om benævnelsen, hvis der skulle blive en 
stund til at reflektere over dette.

Vi er for lang tid siden ankommet til det 
såkaldt refleksivt moderne samfund. I 

undervisningen taler vi om ”undervisning 
i det refleksivt moderne” og ”det lærende 

menneske i det lærende samfund”.

Refleksioner 2012 indeholder et indlæg fra en konference 
”Ønskebørn 2.0”, som Den frie Lærerskole i samarbejde med de 
frie skoleforeninger og Grundtvigs Forum de sidste par år har 
været engageret i. Erland Knudssøn Madsen, Billedkunstner i 
Thy, følger op med refleksioner over mennesker, natur og kultur 
med inspiration i nogle skulpturer ”Skymålere”, som han har 
skabt igennem en årrække. Årets tema fra undervisningen på 
Den frie Lærerskole er naTuRFaG, hvor lærer og studerende 
fortæller om fagets historie og placering i læreruddannelsen og 
i skolen. Vi fortsætter med at berette om – og nydefinere den 
historie Den frie Lærerskole bygger på. Jens Bilgrav nielsen 
fortæller om de smukke bygninger ”Mindedal”, ”Møllen” 
og ”Borgen”. ”Mindedal” og ”Borgen” bliver nu taget i brug 
af henholdsvis natur og Friluftsliv og af et nyt kursuscenter 
til Efter- og Videreuddannelse. Refleksioner bringer hvert år 
indlæg fra Det nationale Videncenter for Frie Skoler, der har til 
huse på Lærerskolen. I 2012 præsenterer vi den nye Centerleder, 
Christina Lüthi og et indlæg, hvor der reflekteres over ordet 
bæredygtighed. Endelig er der en billedoversigt over alle de 
medarbejdere, der er tilknyttet Den frie Lærerskole lige nu.

Redaktionen retter en varm tak til alle bidragyderne i såvel 
Refleksionsdelen og til DFLInFO. Til læserne; God læselyst 
– uanset om du læser reflekterende, eller om du bare læser og 
lader dig rive med af synspunkterne i udvalgte artikler, poesien, 
billederne og det flotte layout.

af Laust Riis-Søndergaard, Den frie Lærerskole
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Ønskebørn 
– teknologi og etik
Hvordan opfatter Grundtvig mennesket 
og dets udviklingsmuligheder?

Det er et vigtigt emne, der er sat på dagsordenen til 
denne konference, men selv om Grundtvig som 
bekendt var en usædvanlig dybtseende og fremsynet 

mand, lå det alligevel uden for hans rækkevidde at forudse 
det, der er sket på det område, vi skal forholde os til i dag. På 
Grundtvigs tid var brugen af åreladning og påsætning af igler 
og spanske fluer endnu helt almindelige behandlingsformer. Jeg 
ved ikke, om han selv var udsat for det, men hans kone, Lise var 
i hvert fald, og hun døde som bekendt i en alt for ung alder! 

Der er et stort spring fra Grundtvigs tid til de problemstillinger, 
vi står overfor i dag. Og vi kan naturligvis ikke bruge 
Grundtvig til at fortælle os, hvordan vi skal håndtere vor 
tids problemstillinger. Hvis vi vil gøre det, kan vi med rette 
beskyldes for at være fundamentalister. når Grundtvig alligevel 
er sat på dagsordenen, er det formentlig heller ikke tænkt på 
den måde, at han skal give os svaret på de problemstillinger, vi 
står overfor i dag. Så er det formentlig ud fra den opfattelse, at 
Grundtvig – den store tidsafstand til trods – har beskæftiget 
sig med spørgsmål, der stadig har aktualitet, og som på en eller 
anden måde har relevans i forhold til dagens tema. Og det er jeg 
– formentlig ikke overraskende – ganske enig i. Om ikke andet 
kan man sige, at målet med konferencen: ”at fremme interessen 
og opmærksomheden blandt borgere for at kunne tage stilling 
til påtrængende etiske spørgsmål i lyset af den teknologiske 
udvikling”, er i fin overensstemmelse med Grundtvigs begreb 
om oplysning og etik. 

Et andet vigtigt begreb for Grundtvig var ”frihed”. Men var 
hans frihedsbegreb ikke så omfattende, at det må tolkes på 
den måde, at forskere og andre involverede i den teknologiske 
udvikling, selv må bestemme vejen og udviklingen? Indebærer 
udsagnet: ”Frihed for Loke såvel som for Thor” ikke, at der 

ingen grænser må være for friheden? at der må være frihed til 
hvad som helst? Også til genmanipulation og andre tekniske 
procedurer, der har forbedring af fremtidens børn som sit 
mål? Forbedring af evner, egenskaber, udseende osv.? Jeg vil 
nu nok mene, at det vil være noget af en fejlfortolkning af 
Grundtvig, at absolutere hans frihedsbegreb på denne måde. 
Hans frihedsbegreb er langt mere relativt end som så. I hans 
forfatterskab er det altid sat i sammenhæng med begrebet om 
”det fælles bedste”. 

Af skabelsesmyten og tanken om, 
at mennesket er skabt i Guds billede, 

henter Grundtvig det, vi i dag vil kalde 
et ontologisk begrundet menneskesyn. 

Dette menneskesyn indeholder en positiv 
bestemmelse af mennesket.

når der er tale om deciderede ”forbedringsteknologier” i 
relation til ”ønskebørn”, trænger spørgsmålet om det fælles 
bedste sig på! Her er der jo tale om genmanipulation på 
kønskromosomer, hvilket selvsagt betyder, at ændringerne 
slår igennem i de kommende generationer. De går i arv. Og 
når det er tilfældet, er der i allerhøjeste grad tale om et fælles 
anliggende, som vi bør tage stilling til og sætte spørgsmålstegn 
ved! Godt nok er et barn ”nogens”, det er forældrenes – og 
de har pligter i forhold til det – men hvis barnet samtidig er 
”ingens”, som K.E. Løgstrup engang har udtrykt det, må der 

Spørgsmålet blev besvaret af Regner Birkelund ved en konference på Den frie 
Lærerskole den 20.januar 2012. Konferencen havde titlen ”Ønskebørn 2.0 - en 
konference om bioteknologiens muligheder, forskernes visioner og borgernes politiske 
ansvar”. Udover Regner Birkelund deltog en række forskere med indsigt i biomedicin 
og bioteknologi. Deltagerne kom bl.a., fra de frie skoler, Grundtvigs Forum og en stor 
gruppe studerende og lærere fra Den frie Lærerskole. (Red.)

være grænser for, hvad vi kan tillade os på barnets vegne, 
endsige på det endnu ikke fødte barns vegne! når Løgstrup 
anvender vendingen, at ”barnet er ingens”, ligger der heri, at 
det er ”uansvarligt at betragte et barn som sin ejendom”. Man 
har jo kun sine børn til låns, som man siger! Pludselig er de 
ikke mere børn, men selvstændige individer. at ”barnet er 
ingens”, er også et udsagn, der kan forbindes med Grundtvigs 
menneskesyn, som jeg skal sige noget om i det følgende.  

nu kan man spørge, om forbedring af mennesket overhovedet 
var et tema for Grundtvig, endsige et ønske for ham? Ja, det var 
det faktisk og det endda i høj grad. Det ligger allerede i hans 
berømte udsagn i ”nordens Mythologi” om, at ”Mennesket er 
et guddommeligt eksperiment af støv og ånd”. Heri ligger der 
både et ontologisk, fænomenologisk perspektiv og et social- 
konstruktivistisk perspektiv. Den opfattelse, at vi bliver dem, 
vi er, som en følge af de sociale sammenhænge, vi befinder 
os i, er det social-konstruktivistiske perspektiv, mens det 
skabelsesfænomenologiske perspektiv ligger i, at der er noget, 
der er givet forud for det sociale. 

af skabelsesmyten og tanken om, at mennesket er skabt i Guds 
billede, henter Grundtvig det, vi i dag vil kalde et ontologisk 
begrundet menneskesyn. Dette menneskesyn indeholder en 
positiv bestemmelse af mennesket. Det betyder, at det gode 
er indfældet som en grundlæggende del af mennesket. Man 
kan sige det på den måde, at mennesket fra starten – i sin 
genetiske naturbeskaffenhed så at sige – er blevet udstyret med 
et menneskeligt, etisk potentiale, som under de rette sociale og 
kulturelle betingelser vil kunne realiseres. Men dette potentiale 
kan på den anden side også undertrykkes. Og Grundtvig mente, 
at det i høj grad, var det, der skete. Han tænkte i den forbindelse 
først og fremmest på kirken og skolen og på det klassesamfund, 
der var fremherskende på hans tid, som undertrykkende 
indretninger. 

Der er meget, der er ændret til det bedre siden Grundtvigs 
tid, men jeg vil mene, at der stadig er grund til at være 
samfunds- og kulturkritisk. Vi har fået indrettet et 
samfund, hvor egocentrisme og forbrugermentalitet er 
fremherskende fænomener med de følger, det har for den 
sociale sammenhængskraft, klima og miljø. K.E. Løgstrup har 
i Ophav og omgivelse givet udtryk for den opfattelse, ”at vi har 
fået indrettet os et samfund, som vi ikke har intelligens til”. 
Og meget tyder på, at han havde ret. En stor del af problemerne 
er opstået i takt med den teknologiske udvikling. Teknologi 
rummer nogle fantastiske og rationelle muligheder. Fx er det 
yderst rationelt, at der i dag kan dyrkes dobbelt så meget korn 
på de samme arealer som for 30 år siden. Det irrationelle er 
bare, at de sprøjtemidler, der anvendes, ødelægger grundvandet 
med sundhedsmæssige problemer til følge. Brugen af olie og 
kul er i sit udgangspunkt vældig rationel. Det irrationelle er, 
at det medfører global opvarmning. Brugen af Pisatest og 
offentliggørelse af skolernes resultater på nettet er et vældigt 
rationelt foretagende. Det irrationelle er bare, at lærere og 
elever indretter sig efter det. Og det bliver ingen af dem klogere 
af, måske tværtimod! Det rationelle kan så at sige slå om i sin 
modsætning. Rationalitet kan slå om i irrationalitet! Det har vi 
mange (alvorlige) eksempler på.

Gør det samme sig mon ikke gældende i forhold til genteknologi 
og den slags ”ønskebørn”, der i dag er temaet? Det behøver 
man hverken Grundtvig eller den Grundtvig-inspirerede 
Løgstrup for at kunne give et svar på. Jeg vil imidlertid mene, 
at de tilværelsesspørgsmål og problemstillinger, de tumlede 
med, stadig er aktuelle for os. Men vi må selv i fællesskab finde 
svarene og grænserne.

af Regner Birkelund,ph.d., lektor ved Institut for Folkesunhed, aarhus universitet.
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Tåle renheden uden 
at miste bevidstheden

Lige ved siden af centrum eksisterer en anden verden 24 timer i døgnet. Det er som om, de to verdener ikke har noget 
med hinanden at gøre, som om de ikke var naboer, som om de ikke engang af og til så hinandens væren. Centrum er 
vel der, hvor man er, hvor én selv er, og ikke der hvor andre synes, man skal være (måske alt for langt væk fra én selv). 

Men tiden vil ha, at man skal gøre brug af de maximale tilbud udefra, bosætte sig hvor man ikke hører hjemme, for så sker 
der noget eller søge hen et sted, hvor man kan få lejlighed til at tænke sig om (et refugium) og dermed starte det nye projekt. 
Det er som om, man ikke kan forestille sig noget opstå indeni én selv, fordi man lever ved siden af andres centrum og dermed 
på en provokerende måde ude på landet nær civilisationens grænse uden asfalt så at sige, uden butikkens fristelser og uden 
busser med næsten ingen mellemrum. Hvordan kan man sige noget om situationen fra det sted? Situationen er jo ikke der, du 
deltager ikke i virkeligheden, på godt og ondt, du har valgt at være en kigger. Du sniger dig ind mod centrum med passende 
mellemrum og indtager så meget som muligt af dens luft, så du kan tåle renheden, hvor du bor uden at miste bevidstheden. 
Det er dit åg.

Man kan osse sige, at det kun er journalister, rejsende berettere, der hele tiden er i centrum. Centrum for verdens 
begivenheder flytter sig konstant, har ingen steder hjemme og veksler mellem katastrofer, revolutioner og steder til 
tænksomhed; alt sammen alene til for nyhedsindustriens skyld kunne det virke som om. Ingen gider skrive eller høre om 
almindeligt arbejde og familieliv, ja hvordan skulle man overhovedet kunne det, når der er tale om nutid. Det er noget andet, 
når der skrives om levemåder i fortiden, her er det almindelige liv til enhver tid et hit efter, alle de andre har fået deres.

Er det noget med, at intensiteten er størst i kernen, at kernens dynamik aftager med afstanden, de yderste ringe i vandet er 
svære at se, sært ufuldkomne? Er det sådanne teorier, som trækkes ned over alt, uanset om det overhovedet er relevant? Er det 
uforståeligt, at man selv kan smide stenen?

af Erland Knudssøn Madsen, billedkunstner, Thy.

Erland Knudssøn Madsen er mest kendt som Billedkunstner, hvor han udtrykker 
menneskets natur og den indvirkning kulturen har på dets vilkår for at leve. I en 
periode skabte han skulpturer som han betegnede som SKYMÅLERE, der er blevet 
sat op forskellige steder i landet. Erland Knudssøn Madsen fortæller, at de ”skal 
holde fast i den enkeltes drøm om at leve. Jeg arbejder med disse Skymålere, jeg ser 
efter om de er instrumentagtige. Jeg kan mærke jeg har fat i noget. Jeg kan se mine 
tanker udvikler sig i billeder, jeg indkredser mine tanker i billederne. Nu skriver jeg 
mine tanker ud i ord og ser på dem, ser dem som tegninger formet i ord”: (Red)

Skymåler
Erland Knudssøn Madsen, Billedkunstner, Thy
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I de senere år har vi hvert år præsenteret et fagområde
 i læreruddannelsen ved Den frie Lærerskole. nu er turen
 kommet til  naTuRFaG.  Lærer og studerende fortæller 
om fagets historie og udvikling og hvordan det udmøntes 

i dag i læreruddannelsen og i skolen. (Red)
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Naturfag på Den frie Lærerskole 
– et 30 års tilbageblik samt et blik fremad

Da jeg blev ansat som lærer på Den frie Lærerskole 
i 1981, var det som lærer i faget geografi. De 
naturvidenskabelige fag var delt i biologi, fysik/

kemi samt geografi, og mine fagkolleger var Gerda Stenbæk 
Christiansen i biologi samt Egon Sørensen i fysik/kemi. Disse 
navne vil sikkert være kendt af en del af dette blads læsere. Det 
blev heldigvis til mange gode års godt samarbejde, og jeg har 
gennem tiderne haft et glimrende samarbejde med skiftende 
fagkolleger.

Med min personlige baggrund, mit natursyn og min 
uddannelse til at undervise i både biologi og geografi, havde 
jeg stor lyst til at undervise på en anden måde. På et tidspunkt, 
hvor også økonomiske forhold spillede ind, kom muligheden 
for at danne en ny fagstruktur. Her gennemførte vi så delingen i 
naturfag og fysik/kemi. I linjefaget naturfag, som jeg i dag alene 
står for, fører undervisningen frem til, at de studerende bliver 
uddannet til lærere i skolefagene biologi, geografi samt natur/
teknik. Fysik/kemi fungerer som et selvstændigt linjefag.

naturfag som undervisningsfag i læreruddannelsen, der 
indeholder de faglige elementer fra både biologi og geografi, 
er for mig at se den mest naturlige og den bedste fagstruktur. 
I undervisningen er der, ligesom selvfølgelig i naturen, en 
naturlig og frugtbar symbiose mellem fagene. Vi kan arbejde 
med fagene sammensmeltet, og det giver efter min mening den 
bedste forståelse for sammenhængene i naturen. For mig er 
det også naturligt, at hvor der er mulighed for det samt faglig 
begrundelse for det, foregår undervisningen udendørs i det 
miljø, der er emnet for undervisningen. udendørspædagogik 
har for mig været en undervisningsmetode før begrebet blev 
alment anerkendt. Og den fungerer fortræffeligt. En del af 
undervisningen foregår udendørs i nærmiljøet, og i løbet af 
linjefagsuddannelsen ligger der mindst to faglige ekskursioner 
af flere dages varighed, så vi kan besøge og studere forskellige 
områder og miljøtyper i Danmark. De studerende, som 
vælger linjefaget naturfag, er begejstrede for faget og for 
undervisningsformen, og jeg er sikker på, at vores studerende 
bliver særdeles dygtige og kompetente undervisere i fagene med 
stor faglig indsigt og forståelse samt naturfaglig viden.

I den virkelighed, de studerende p.t. kommer ud i som lærere 
i fagene i fri- og efterskoleverdenen, er vilkårene desværre for 
mig at se langt fra optimale. Jeg er sikker på, at lærerne gør, 
hvad de kan, men fagene har meget få timer. undervisningen 
i biologi og geografi på 7. – 9. klassetrin er nødt til at styre 
imod, at eleverne kan få gode resultater i de digitaliserede 
afgangsprøver. For mig at se, sker dette let på bekostning af at få 
overordnet naturfaglig forståelse og indsigt. undervisningen i 
natur/teknik på 1. – 6. klassetrin skal blandt andet give børnene 

interesse for de naturvidenskabelige fag, og også her ville flere 
timer være ønskeligt.

Vores studerende skal ikke udelukkende kunne fungere som 
lærere i undervisningsfagene i den frie skoleverden. De skal 
også være inspiratorer og vejledere i det folkelige arbejde, 
hvor naturfagene er i spil. Også inden for dette felt mener jeg, 
at de er godt rustet. Den brede og dybe indsigt og forståelse 
samt store viden er en særdeles god ballast. De studerende 
skal kunne formidle indsigt i og forståelse for mekanismer og 
sammenhænge i naturen, så deres elever i undervisningen og 
deltagerne i forskellige former for folkelige arrangementer bliver 
rustet til at kunne forholde sig indsigtsfuldt og konstruktivt til 
spørgsmål, som vedrører den lokale og den globale fremtid, når 
det drejer sig om natur-, kultur- og miljømæssige forhold.

  

På længere sigt, men forhåbentlig i en 
ikke alt for fjern fremtid, er det min 

forhåbning og mit ønske, at bygningen 
energimæssigt vil blive udstyret med 

diverse energiskabende kilder som 
solfangere, solceller, hustandsvindmølle 

og jordvarmeanlæg.

undervisningen i linjefaget naturfag er dybt forankret i 
faglig forståelse og faglig indsigt, og vi sørger hele tiden for, 
at indholdet er ”up to date”. Gamle dyder som paratviden og 
udenadslære er for mig naturlige delelementer i undervisningen. 
undervisningen er også diskursiv. Det er nødvendigt at 
undersøge og forholde sig til emner, som er oppe i tiden i den 
folkelige debat, og for eksempel deltog hele linjefagsholdet på 
4. årgang i konferencen her på Lærerskolen ”Ønskebørn 2.0” 
som optakt til vores arbejdet med den menneskelige organisme, 
krop og sundhed.

I det fremtidige perspektiv for uddannelsen i naturfag på 
Den frie Lærerskole er kommet det delelement, at faget skal 
skifte undervisningslokalitet. Faget har længe(altid?) haft 
til huse i bygningen Borgen i de lokaler, hvor niels Buch 
begyndte sin undervisning i gymnastik, og vi har benyttet 
os af ”udendørsrummet” Frejas Hus, siden det blev opført af 
studerende i 2008. nu skal undervisningen fremover have til 
huse i bygningen Mindedal, som Jens Bilgrav nielsen andet 
steds i dette årsskrift fortæller om. I denne sammenhæng 
vil rammerne for faget få en tiltrængt ansigtsløftning. Vi 

af Henning Madsen, naturfagslærer på Den frie Lærerskole. får nymalede og lyse lokaler, og vi får mere plads. Vores 
udstyr, håndbøger, tidsskrifter m.m. kan derfor anbringes og 
præsenteres meget bedre, så det giver endnu bedre muligheder 
for faget og for de studerende. To af uddannelsens andre fag, 
balancen og friluftsliv, får også gavn af de nye lokaler. 

På længere sigt, men forhåbentlig i en ikke alt for fjern 
fremtid, er det min forhåbning og mit ønske, at bygningen 
energimæssigt vil blive udstyret med diverse energiskabende 
kilder som solfangere, solceller, husstandsvindmølle (der har jo 
tidligere været en vindmølle på matriklen) og jordvarmeanlæg. 
Måling og registrering af disse energikilders effektivitet under 
forskellige forhold kan så helt naturligt indgå i undervisningen. 
Tænk at få et 0-energi hus – eller et hus, som måske kan 
producere mere energi, end der forbruges i det – på Lærerskolen 
med anskuelsesundervisning i energi – wow! Der skal være 
tale om forsøgsanlæg, så erfaringer herfra kan danne basis 
for og inspiration til etablering af alternative energianlæg 
på fri-, efter- og højskoler i fremtiden. Et væksthus koblet til 
bygningen over den sydvendte terrasse vil kunne give mulighed 
for anvendelse af passiv solvarme. Et el-producerende gardin 
vil i den varme periode kunne dæmpe varmen i væksthuset 

og samtidig producere strøm til for eksempel ventilatorer. 
I væksthuset kunne vi samtidig arbejde med planteforsøg, 
og et akvarium/bassin med både indendørs og udendørs 
vandflade kunne fungere som varmebuffer og samtidig give 
mulighed for at arbejde med vandbaseret liv. Solfangere på 
den sydvendte tagflade kunne, via det varme vand, opvarme 
et sandlager i kælderen, som gradvist kunne afgive sin varme 
til et gulvvarmeanlæg. Solceller på en drejelig/vipbar flade og 
husstandsvindmøllen kunne i perioder få vores elmåler til at 
løbe baglæns. 

Det er nødvendigt for nutidens og fremtidens befolkning 
også at fokusere yderligere på miljørigtig energifremstilling 
og fornuftigt forbrug. Her kan Den frie Lærerskole komme 
til at fremstå som fyrtårn i forbindelse med uddannelsen af 
fremtidige undervisere i naturfagene. Bygningen Mindedal er 
kategoriseret som ”bevaringsværdig bygning”, og dette betyder, 
at der er restriktioner på, hvordan bygningen udadtil skal 
fremstå. Men det vil være fantastisk, hvis disse idéer kan blive 
til virkelighed.
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Deltagelsen i konferencen 
Ønskebørn 2.0 var en øjenåbner. 
Michael Christiansen, overlæge 

ved Statens Seruminstitut, gjorde 
klart, at vi stadig er i begyndelsen af 
afkodningen af arvematerialet, og derfor 
kun kender ca. 2500, ud af millioner, 
mulige biomarkører. Så den perfekte klon 
er ikke lige om hjørnet. Jennifer Maureen 
Jørgensen, videnskabsassistent, talte 
om de valg man kan og skal tage i det 
prænatale (før-fødte). Det informerede 
valg, hvor risikovurderingen bliver taget 
op, da nogle prøvetagninger udgør en 
risiko for det ellers sunde foster. 

I dette forårssemester arbejder vi på 4. 
årgangs naturfag med mennesket med 
fokus på kroppen. Som sædvanlig har 
vi et par gange brugt tid i det forrige 
semester på at planlægge, hvorledes 
det næste skulle struktureres. Læreren 
har haft sine ønsker i forhold til den 
overordnede ramme, og så var det lige at 
få det hele passet til. Da vi fik mulighed 
for at deltage i Ønskebørn 2.0, valgte 
vi derfor at ændre på rækkefølgen af 
vores egne oplæg og deltage som hold. 
I stedet for en direkte efterbehandling 
af konferencen, fik vi en mulighed for 
at kunne inddrage aspekterne i vores 
egen undervisning. Ændringen betød 
blot, at vi tog temaerne forplantning, 
genetik og etik i den efterfølgende 
undervisningsgang.

Efter 3. års praktikken, hvor vi alle har 
arbejdet som lærere i et år, lægger vi vægt 
på, at det vi selv laver som studerende, er 
undervisning frem for oplæg. Dette sker 
med supervision fra faglæreren.

Vi har udformet en grundramme, som 
hver undervisningsgang vi laver, ideelt 
indeholder:
> Dagen ord 
 aktualiteter, der kan relateres   
 til naturfagsundervisningen   
 Citta slow versionen af ”breaking   
 news”, vejret osv.
> Selve undervisningen: 
 Basisviden – det vi skal lære
 Didaktiske overvejelser (evt. ud fra   
 Hiim og Hippes model)

 Praktiske øvelser/arbejde i    
 laboratorium / udenfor
> Evaluering fra holdet/faglæreren

I modsætning til fagområder som 
landskabets udvikling, fugle osv., 
hvor man naturligt ville tage udenfor, 
kan man godt falde i fælden at lave 
undervisningen omkring mennesket 
indenfor med plancher, skelet og 
laboratorieforsøg. Men grupperne er 
gode til at inddrage udendørsområderne. 
I skelet- og muskelundervisningen skulle 
vi udenfor i små grupper og lave analyser 
af et kast, spark, og ro-tag. Det blev 
meget vel modtaget efter teorioplægget. 
På den måde bliver undervisningen 
varieret og spændende. Og vi får ideer

fra hinanden til at kunne bruge skolens 
områder kreativt, selv i teoretiske 
sammenhænge. Og vi kunne evaluere 
på et ”skakspil”, hvor de studerende er 
brikkerne (kropsceller, T- og B-celler, 
patogener) baseret på immunforsvarets 
basale mekanismer (du er stresset, dit 
immunforsvar er lidt svagere i dag = alle 
patogener (bakterier/vira) kan tage et 
ekstra træk osv.).

Ønskebørn 2.0 var en alle tiders opstart 
på dette semester, da vi blev løftet lidt 
over den almindelige ”Drengene fra 
Brasilien”–debat og fik de klare facts med 
ind i en behandling om det, der egentligt 
er kernen: Hvornår skal vi lege Gud?

af Martin Odmand Jørgensen, studerende, Den frie Lærerskole, 4. årgang. 

Naturfag i skolerne

I fagbladet Folkeskolen skriver Helle 
Laursen, at naturfag på landets 
seminarier er stærkt underbesat, og 

at det kun er de to største seminarier, 
der har nok søgende studerende til at 
oprette fagene. Dette har forskellige 
årsager. Hun hævder blandt andet, at 
mange lærerstuderende er humanister 
og derfor fravælger fag som geografi og 
biologi. Professionshøjskolerne Metropol 
og uCC har i den forbindelse sammen 
med Center for Science Didaktik udviklet 
en ”Science-lærer-uddannelse”. Man 
prøver at sælge fagene i læreruddannelsen 
som en ”science-linje”, hvor man 
kommer til at kunne undervise i alle 
de naturvidenskabelige fag, og der vil 
blive undervist tværfagligt. Derved 
forsøger man nok at hverve nogle af de 
studerende, der ellers kunne forestille 
sig at læse på universitetet og undervise 
på gymnasier. Den første science-lærer-
uddannelse har opstart i august 2012 
på Blaagaards Seminarium. På Den frie 
Lærerskole er naturfag, geografi, biologi 
og natur/teknik allerede sammenkørt i 
en blok. Gad vide om det ville være en 
idé at gøre fagene endnu mere tværfaglige 
med fagene fysik/kemi og matematik? 
Dog er der på Lærerskolen nok 
studerende på naturfagsholdet.

I ”Månedsmagasinet Skolen” fra 
september 2008 hedder temaet ”naturfag 
i stormvejr”. Her svarer Søren Kruse, 
lektor i naturfagene på læreruddannelsen 
og i folkeskolen ved DPu og Jens 
Jakob Ellebæk, Lektor i natur/Teknik 
og Biologi ved uCS på spørgsmålet: 
”Hvorfor er det vigtigt at bevare 
naturfag i skolen?” Jeg tillader mig 
at udplukke to citater, som for mig er 
vigtige i denne kontekst. 

  

”Naturfaglig viden, 
indsigt og kompetence 
udgør en fundamental 
del af kulturen, som 

skolen skal overlevere 
til næste generation på 
en måde, så de bliver i 
stand til at tage vare på 
naturens ressourcer og 

livet omkring dem, i dem 
selv og hos andre. Fordi 
det er grundlag for både 

vores forståelse af verden, 
af vores livsgrundlag og 
vores handlemuligheder 

personligt og 
samfundsmæssigt.”

”Vi har virkelig i dette fag 
muligheden for at påvirke 
den kommende generation 
til også at kunne gå ind i 
spørgsmålene om naturen 

og ikke blot recitere 
svarene.”

Jeg mener, at naturfagene (geografi, 
naturfag, biologi og natur/teknik) er 
vigtige at bevare i de frie Skoler. Ligeledes 
mener jeg, at fagene egner sig godt til 
undervisningen der. Her tænker jeg især 
på de Grundtvig-Koldske skoler, hvor 
”det levende ord” er i højsædet. Disse 
fag er nemlig fag, der også skal opleves, 
ses og røres. Her på Den frie Lærerskole 
bærer vores undervisning i naturfag også 
præg af at lære og vidensdele gennem 
en vekselvirkning mellem oplevelse og 
empiri. 

Jeg ærgrer mig over, at der (efter hvad jeg 
har oplevet) ikke er hverken tid eller rum 
til naturfagenes oplevelser, når jeg, efter 
endt uddannelse her på stedet, igen skal 
undervise i efterskolerne; her bærer det 
ringe timeantal og det brede pensum ofte 
præg af en undervisning, der ”kun” leder 
mod de multiple-choice-prøver, eleverne 
skal prøves i, når skoleåret er omme.    

Kilder
Folkeskolen.dk
ww.folkeskolen.dk/60659/fem-uddannelsessteder-
uden-naturfag

Phmetropol.dk
www.phmetropol.dk/Om+Metropol/
nyheder+og+Presse/nyheder/2012/01/nye+science
+laerer+bliver+eftertragtede+i+forlkeskolen

Månedsmagasinet Skolen
www.skole-magasin.dk.avogadro.sui-inter.net/
uploads/pdf/SEP08_SKM_zoneWEB.pdf

af Jeppe Tarp Klode, studerende, Den frie Lærerskole, 4. årgang.

Se i øvrigt 
Jeppe Tarp Klode naturfagsblog

http://jeppesnaturfag.blogspot.com

Mitose Meiose

Kromosomerne kopieres, slik
at hvert kromosom består av to 

like kromatider

Stamcelle med 46
kromosomer, (23
kromosompar)

Rekombinasjon

To nye celler med 
46 kromosomer

Fire nye celler med 
23 kromosomer

Tilstødende
plantecelles

cellevæg

Tilstødende
plantecelles

cellevæg

Midtlamel Cellevæg

Cellemembran
Cellemembran

Mitokondrier

Mitokondrier

Grønkorn

Cellekerne med 
cellens arvemateriale

Cellekerne med 
cellens arvemateriale

Forbindelseskanaler
mellem planteceller Vakuole med stivelseskorn
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I refleksioner 2011 præsenterede vi Jens Bilgrav Nielsen, der blev dimitteret fra 
Den frie Lærerskole i 1963. Han har siden været lærer ved fri- og højskoler. Nogen 
kender ham måske som en radikal politiker, bl.a., som energiminister i en periode i 
80érne, men også medie- og miljøpolitik havde hans interesse. Sidste år fortalte han 
i Refleksioner om ”Historie, symboler og billeder på Den frie Lærerskole”. I 2012 er 
vi kommet til de gamle bygninger som vi glæder os over at være i besiddelse af på 
Den frie Lærerskole. Jens Bilgrav Nielsen fortæller historien om Mindedal, Borgen og 
Møllen. I Mindedal skal der nu være natur og Friluftsliv og i dele af Borgen skal der 
være kursuscenter. I det smukke bygningsværk Møllen- midt i haven,  bor Poul Erik 
stadigvæk med værdighed. (Red)

Historiske huse på 
højskolebakken
Den Frie Lærerskoles huse er kommet til ved knopskydning. Sådan som man ser det mange steder, hvor der over tid skal 

skaffes mere plads. Vanskelighederne i en sådan proces er velkendte: nye huse skal leve op til nye tiders krav, prisen skal 
være konkurrencedygtig, og den nye bygningsmasse skal helst, om ikke ligne, så dog ikke skille sig for meget ud fra den 

eksisterende. Eller også skal den netop skille sig ud.

På Lærerskolen er det påfaldende, at det er den gamle bygningsmasse, der er den mest harmoniske. De ældste huse omkring den 
gamle gårdsplads klæder hinanden godt, og de giver atmosfære, højskoleatmosfære. Og det til trods for, at disse huse også er 
kommet til ved knopskydning – over årene fra 1891 til 1926. Harmoni og atmosfære opnås ikke ved tilfældigheder. Her i Ollerup 
var det højskoleforstander Kristensen-Randers og arkitekt og bygmester Daniel Rasmussen, der stod bag. En vandring gennem de 
gamle huse, en krydsning over gårdspladsen og et kig ind i den velbevarede snart hundredårige foredragssal giver beskueren syn for 
sagn – samtænkningen af højskole-ånd og højskole-hånd er her kommet til fuld og smuk udfoldelse. 

af Jens Bilgrav-nielsen

Mindedal

Mindedal nyrestaureret i 2012

Daniel Rasmussen var altså 
arkitekt og bygmester ved 
Ollerup Højskole. Men 

inden han gik i gang med den store 
opgave, byggede han sin ”egen” skole. 
Medens Ollerup Højskole endnu 
havde til huse i landbrugsejendommen 
Himmerigsgården, fik den da 
kun 26 årige Daniel Rasmussen  i 
1891 overdraget et stykke jord fra 
Himmerigsgården, hvorpå han efter 
aftale med højskolens forstander, 
Kristensen-Randers, opførte et hus, som 
både skulle rumme bolig for ham selv, 
lokaler til undervisning og værelser til 
25 elever på den håndværkeruddannelse, 
Daniel Rasmussen brændte for at starte. 
Huset er beliggende Svendborgvej 13a.

Der var ikke tale om en selvstændig 
skole, men en afdeling under Ollerup 
Højskole. Huset, der var, og stadig er, 
på 236 m2, fik i 1979 navnet Mindedal, 
opkaldt efter Daniel Rasmussens hustrus 
fødegård i Taulov ved Kolding. Huset er 
altså det allerførste på den plads, hvor 
først Ollerup Højskole og nu Lærerskolen 
er beliggende. Senere – i 1894 – gik man 
med Daniel Rasmussen som arkitekt 
i gang med at bygge højskolens – nu 
Lærerskolens, hovedbygning.

Daniel Rasmussen fik håndværker-
interessen ind med modermælken, idet 
hans far var murer, tømrer, snedker 
og skifferdækker. Daniel fik af faderen 
den grundlæggende praktiske viden. 
Derefter videreførte han uddannelsen 

dels på tekniske skoler i Kolding og i 
Odense og dels ved ophold på Vallekilde 
og askov Højskole, hvor især Poul la 
Cour fik stor betydning for ham. I 
mødet med ham blev Daniel for alvor 
optaget af at komme til at undervise unge 
håndværkere inden for rammerne af en 
højskolevirksomhed. Han ønskede, at 
ungdommen foruden at være dygtige i 
deres fag også skulle stimuleres til at blive 
aktive samfundsborgere. Den holdning 
var helt i tråd med tidens højskolemotto 
efter 1864: Hvad udad var tabt, skulle 
indad vindes.

I 42 år frem til 1932 var Daniel Rasmussen 
leder af håndværkeruddannelsen i sit 
eget hus ved Ollerup Højskole. 1000 
unge håndværkere fik i disse år deres 
uddannelse her. Men ikke nok med det. 
I samme periode slog han for alvor sit 
navn fast som arkitekt og bygmester. 
Han havde således i perioden ikke kun 
opgaver ved Ollerup Højskole, men 
stort set i alle egne af landet. Skoler og 
elektricitetsværker, forsamlingshuse 
og mejerier, landbrugsejendomme og 
fabriksbygninger m.fl., listen er lang.

Borgen set fra vest
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Det er også besluttet at renovere 
og ombygge ”Borgen” med det 
formål at anvende huset til 

Lærerskolens kursusvirksomhed.

Også det er der grund til at glædes over, 
om end der nok ikke her, i modsætning 
til Mindedal, har været overvejelser om 
nedrivning.

Borgen hører også til den gamle bygnings-
masse fra højskoletiden. Den er bygget i 
1906 med Daniel Rasmussen som arkitekt.

I 1914 blev Borgen frasolgt højskolen til 
niels Bukh, som anvendte huset som 
delingsførerskole for gymnaster. Hvorfor 
nu det, kan man spørge? Forklaringen er 
den, at Kristensen-Randers i 1914 ville 
sælge Ollerup Højskole. Han havde da 
været forstander for skolen i 30 år og havde 
ejet den i 20 år. En af højskolens lærere, 
Lars Bækhøj, ville gerne købe, men det 
kneb med pengene. Problemet blev løst 
ved, at Lars Bækhøj aftalte med sin svoger, 
niels Bukh, at han skulle være medejer og 
have råderet over Borgen.

Ligesom Lars Bækhøj havde niels Bukh 
været elev på Vallekilde Højskole. Han 

var stærkt optaget af gymnastikkens 
sundhedsskabende og opdragende 
betydning, og han fik stor succes med sin 
undervisning. allerede 6 år efter starten 
på delingsføreruddannelsen i Borgen var 
elevtallet pr. hold steget til 56. Med andre 
ord, Borgen var nu for lille. 

niels Bukh købte derfor 24 tdr. l. jord øst 
for Borgen, og her byggede han Ollerup 
Gymnastikhøjskole, som blev indviet i 
1920. arkitekt her var såmænd Ejnar 
Mindedal Rasmussen.

Danmarks første gymnastikhøjskole blev 
således startet i 1914 i Borgen. Ligesom 
på håndværkerområdet ville man forene 
Grundtvigs og Kolds traditionelle danske 
højskoletanker med gymnastikken. Og her 
i Ollerup, blev der tale om en helt ny form 
for gymnastik

Da den nye gymnastikhøjskole stod klar 
til brug i 1920, blev Borgen igen en del 
af Ollerup Højskole – nu Lærerskole. 
Over tid har den været anvendt dels til 
undervisning og dels til bolig for lærere og 
elever.

Og selvfølgelig var han også, sammen 
med sin søn, arkitekt på den nye og 
selvstændige håndværkerskole, den 
nuværende Ollerup Efterskole, som 
blev bygget i 1932. Den nye skoles første 
forstander blev Daniel Rasmussens søn, 
Ejnar Mindedal Rasmussen, som også 
var arkitekt og allerede da havde opnået 
stor anerkendelse bl.a. for sine tegninger 
til den første danske gymnastikhøjskole, 
som i 1920 blev opført i Ollerup, med 
niels Bukh som forstander.

Daniel Rasmussen blev boende i sit 
selvbyggede skolehus på højskolebakken, 
indtil han døde i 1955. Huset var 
herefter i familiens eje og var frem til 
1962 lejet ud til elever på Lærerskolen. 
Efter sin pensionering fra Ollerup 
Håndværkerskole blev Ejnar Mindedal 
eneejer af huset, hvor han og hustruen 
boede ind til 1978. I det rummelige 
hus var der samtidig plads til tredje 
generation af Mindedal Rasmussen – 
arkitekterne, idet Ejnars søn Lars, her 
havde tegnestue frem til 1978, hvorefter 

huset blev solgt til Lærerskolen og siden 
anvendt dels som lærerbolig, elevbolig og 
undervisningssted.

Det tjener Lærerskolen til ære, at det nu 
er besluttet at renovere og dermed bevare 
Mindedal. Dels er huset det ældste på 
højskolebakken, og dels har det rummet 
den første håndværkerhøjskole på Fyn. 
Dertil kommer, at huset er et fint udtryk 
for den enkle og fine nyklassicistiske 
byggestil, som Daniel Rasmussen var en 
ypperlig repræsentant for.

Med beslutningen om at bevare og renovere Mindedal 
og Borgen er der taget et stort skridt hen imod en 
sikring af de gamle højskolehuse og dermed også af 

det gamle højskolerum, som udgøres af selve højskolegården 
og plænen mellem Mindedal og Borgen. Blikket falder nu på 
Møllen, der med sin placering midt på plænen og især med sin 
historie vel også er værdig til bevaring? 

Møllen har sit navn efter den gamle vindmølle, der i sin tid stod 
på pladsen. Kristensen-Randers købte vindmøllen i 1901 og bad 
Daniel Rasmussen om at forestå en om- og tilbygning til den 
for at skaffe plads til lærerbolig og undervisning. Siden er selve 
mølletårnet revet ned.

I begyndelsen var der børneskole i Møllen, hvor 
højskolelærernes børn fik undervisning. Senere bestemte man 
sig for at sammenlægge undervisningen her med den nye – og 
nuværende – Ollerup Friskole, som blev bygget i 1922 på en 
grund, som blev stillet til rådighed af højskoleforstander Lars 
Bækhøj.

  

Det må for helhedens og historien skyld 
håbes, at også Møllen vil blive bevaret 

enten i sin nuværende form- eller endnu 
bedre- bevaret og tilført et genopbygget 

mølletårn med udsigtsplatform.

Man bemærker, at der på Møllens sydside er opsat initialerne 
nR og KR. samt årstallet 1901. Daniel Rasmussens 
barnebarn, Lars Mindedal oplyser, at initialerne henfører til 
forstanderparret nanna Randers og Kristensen-Randers, som i 
1901 købte Møllen og lod det nuværende hus opføre.

På Møllens østside er indmuret et heksagram, som består af to 
trekanter lagt modsat hinanden. Symbolet er gennem historien 
anvendt i forskellige religioner. Inden for kristendommen 
symboliserer heksagrammet skabelsens mysterium, idet det 
indeholder definitionen af almenbegreberne: mennesket og 
livet. 

Det må for helhedens og historiens skyld håbes, at også Møllen 
vil blive bevaret enten i sin nuværende form – eller endnu 
bedre – bevaret og tilført et genopbygget mølletårn med 
udsigtsplatform som på billedet. Er det for vildt? Måske, men 
hvis der kunne udtænkes en relevant anvendelse, og pengene 
kunne skaffes, ville der i det mindste kunne sikres Lærerskolen 
et markant vartegn.

Kilder:
Stor støtte til det skrevne er hentet i bl.a. fynshistorie.dk, i bogen: 
Erindringer fra Ollerup, ved samtaler med Lars Mindedal og Birte Larsen, 
der begge er børnebørn af Daniel Rasmussen. Tak. 

Møllen

Møllen 

Heksagram på 
Møllens østside 
– symboliserer 

mennesket og livet.

Møllen set fra vest. 
Tårnet blev revet ned i 1952. 

Borgen set fra øst.

Borgen set fra nord vest
Daniel Rasmussens ”håndskårne” 
trappeopgang i Borgen.

Borgen
- et nyt kursuscenter
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I kursusafdelingen ønsker vi at fremme en dynamisk og holdningspræget 
videreuddannelse, der stiller skarpt på samspillet mellem skolesyn, undervisningens 
indhold og de overvejelser læreren bestandig må gøre, for at fremme de bedste 
betingelser for undervisning og læring til gavn for eleverne. I dette lys spiller 
bevidstheden om læreridentiteten og lærerpersonligheden en meget væsentlig rolle i 
videreuddannelse af lærere og ledere. 

Videreuddannelse ved Den frie Lærerskole er primært rettet til lærere, ledere, 
pædagoger og bestyrelser indenfor hele den frie skoleverden, men andre målgrupper 
har også vores interesse.  

Vi glæder os til at tage Borgen med de helt unikke rum i brug, og fylde det ud 
med perspektivrige  kurser og konferencer, møder og samvær. I INFO-delen kan 
interesserede læse, hvad vi udbyder af kurser, PD-moduler og konferencer i 
efteråret 2012 og foråret 2013.

De kommende år byder på vedvarende reduktion af 
taksametertilskuddene til læreruddannelsen, herunder 
til Den frie Lærerskole. På den baggrund besluttede 

Styrelsen i september 2011 at spørge Tillidsmandsmødet om 
dens holdning til en udbygning af omfanget af efter-videreud-
dannelsesaktiviterne. Tillidsmandsmødet udtalte sig positivt. 

Tankerne omkring etableringen blev finpudset, skitser 
udfærdiget og budgetter lagt.  På styrelsesmødet i december 
2011 godkendtes projektet efterfulgt af en bevilling 1,5 mio. kr. 
og en målsætning om ibrugtagning til august 2012.

Etablering af kursusfaciliteter i Borgen afstedkom en flytning af 
naturfag og specialelokaler. Projektet indeholdt derfor samtidig 
nedlæggelse af lejligheden i og renovering af Mindedal. Med 
denne renovering har Mindedal fuldstændigt ændret karakter.  

når arbejdet i Borgen i forsommeren står færdigt indeholder 
den et basis kursuslokale, tre grupperum og to lokaler, der 
enten kan anvendes til grupperum eller spise/opholdslokaler. 
Det er tænkt således, at både frokosten og middagsmaden kan 
indtages i Spisesalen eller i Borgen, såfremt det ønskes.  

Basislokalet kan med forskellige bordopstillinger rumme op 
til 40 personer. 

udenomsarealerne mod Gymnastikhøjskolen tænkes anlagt i 
små rum med flisebelægning til pausebrug.  

Æstetikken forsøges bibeholdt i videst muligt omfang, og 
det forsøges at finde den rette balance mellem kravene til 
kursusfaciliteter og den historie, Borgen har med sig.

For at skabe overensstemmelse mellem kapaciteten af 
kursusfaciliteterne og kapaciteten af kursistværelser omfatter 
projektet tillige en ændring af Hugin fra kollegieværelser til 
kursistværelser. 

Hugin bygges om og vil fremover indeholde i alt 12 værelser: 
10 enkeltværelser og to dobbeltværelser med to enkeltsenge, 
i alt 14 sengepladser, hvilket bringer skolens samlede antal 
kursistværelser op på 31, med i alt 37 sengepladser. Som på 
Gymnastikgangen bliver der et fælles bad/toilet pr. tre værelser. 

af Lennart Simonsen, Forretningsfører, Den frie Lærerskoleaf Laust Riis-Søndergaard, kursusafdelingen

Borgen etableres som omdrejningspunkt 
til kurser, temadage og Hugin indrettes 
til kursistværelser.

Efter- og videre uddannnelse 
ved Den frie Lærerskole
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Gode fællesskaber i skolen 
er ofte en afgørende 
præmis for trivsel og 
læring i skolen. En måde 
at styrke fællesskaber på, 
er ved at fremme altruisme 
(uegennyttighed) i skolen. 

CASE
Vinter 2010. En skole i provinsen, 2.B.

anders kigger ned i matematikbogen. ”Puha” stønner han og 
klør sig i det røde strithår. anders kigger op fra bogen og ud i 
klassen for blot endnu engang at kunne konstatere, at alle andre 
elever end ham er gået i gang med opgaverne i bogen. ”Puha” 
stønner han igen, nu lidt højere.

anders kigger over i retning mod læreren, der står i den anden 
ende af klassen. Men læreren har nok at gøre med at hjælpe 
nogle af de andre elever, så han ser og hører ikke, at anders har 
brug for hjælp.

anders begynder at bevæge sig uroligt på stolen. Han kigger 
rundt på de andre elever imens og pipper så halv-melodisk: 
”Hvis du ikke fatter en meter, hvorfor ringer du så ikke bare 
til Peter”. Hermed henviser anders til en TV-reklame fra 
udlejningsfirmaet L’Easy, hvor man kan hente hjælp, hvis man 
har særlige problemer. Og dét har anders tilsyneladende – 
problemer, altså.

”KVaJPanDE!” hvæser Thomas, der sidder skråt over for 
anders. Thomas kigger på anders med et blik, der ikke just 
indikerer, at tituleringen som kvajpande var kærligt ment. ”Ja” 
siger Oliver, der sidder ved siden af Thomas: ”Du er en rigtig 
kvajpande”, direkte henvendt til anders. anders smiler nervøst 
og kigger ned i bordet. 

De andre elever gør ingenting. Heller ikke anders’ 
siddekammerat, der må have hørt, hvad der foregår. Og de to 
drenge, Thomas og Oliver, lader ikke til at ville hjælpe anders 
med at greje matematikken. I stedet efterlades anders alene 
med matematikbogens svære opgaver, indtil klokken ringer ud. 
”Saved by the bell..?”

Fra forskningsprojektet Altruisme i skolen 1.

1 Lüthi, C. (2011). altruisme i skolen. En komparativ undersøgelse af elevers sociale relationer i a ldersintegrerede og 
a ldersopdelte indskoling. Resultatrapport. 2. udgave. Sønderborg: universe Research Lab, universe Fonden

af Christina Lüthi, videncenterleder i nationalt Videncenter 
for Frie Skoler (nVFS) pr. 15. februar 2012.

Ved Folketingsvalget i efteråret 2011, blev den første leder af Nationalt Videncenter for 
Frie Skoler, Annette Lilja Vilhelmsen, valgt til Folketinget. Det betød en øjeblikkelig 
omrokering i Videncenteret for en periode. Laust Riis-Søndergaard, seminarielærer, 
Den frie Lærerskole, blev konstitueret som daglig leder af centeret fra 1.oktober 2011 til 
den 15.februar 2012, hvor den nye Centerleder kunne tiltræde. Hun hedder Christina 
Hedegaard Lüthi. Redaktionen har bedt hende præsentere læserne for et ældgammelt 
begreb som hedder Altruisme, som hun selv har arbejdet med i et omfattende 
skoleprojekt.  (Red.)

Historien om Anders er hjerteskærende, men er desværre blot ét eksempel på et barn, 
der oplever, hvor smertefuldt skolelivet nogle gange kan være. Historien er på mange 
måder udtryk for et fællesskab, der halter. Dét er problematisk. Bl.a. fordi det er i skolens 
fællesskaber, at elever skal opleve tryghed og trivsel, som en forudsætning for læring og 
udvikling.

En måde at styrke fællesskaber på er at fremme en 
altruistisk kultur. altruisme kan oversættes til 
uegennyttighed og en ”andre-interesse” og ses ofte som 

et modstykke til egoisme og en ”selv-interesse”. Med andre ord 
er en altruistisk kultur ofte kendetegnet ved, at der udvises 
empati, sociale hensyn og social ansvarlighed ved at dele, give, 
hjælpe og samarbejde med andre. 

Altruisme i skolen 
I skolen kommer altruisme bl.a. til udtryk, når eleverne hjælper 
hinanden. I en situation som den anders oplever, kunne det fx 
have været en hjælp, hvis sidekammeraten hjalp anders med at 
oversætte matematikopgaven, så den var nemmere at gå til, eller 
hvis sidekammeraten brød ind og hjalp anders, da han blev 
overfuset af Thomas og Oliver. 

Faktisk peger forskningsprojektet ”altruisme i skolen” på, at 
elevers hjælpsomhed har stor betydning for elevernes oplevede 
skoleglæde, tryghed, trivsel og læring. Det giver fx eleverne 
stor tryghed at vide, at de kan regne med at få hjælp, hvis de 
ikke forstår, hvad de skal i timerne, og hvis de kan stole på, at 
nogle af kammeraterne kommer dem til undsætning, hvis de 
bliver drillet eller holdt udenfor. Dét, at eleverne ved, at de har 
nogle kammerater, der hjælper dem, kan således være en vej 
ind til et fællesskab, der er præget af en højere grad af faglig og 
social inklusion. Der er derfor god ræson i at overveje, hvordan 
skolerne kan skabe en mere altruistisk kultur.

3 måder at fremme altruisme i skolen på
Der er mange måder at understøtte en altruistisk kultur 
med henblik på at skabe stærkere elevfællesskaber i 
skolen på. Følgende tre forslag er opstillet på baggrund 
af altruismeprojektet og kan ses som eksempler på ”good 
practice”, som blev iagttaget på de skoler, der deltog i projektet: 

1. Læreren skal sige højt og tydeligt, at det forventes, 
at eleverne hjælper hinanden i opgaveløsningen, fx i 
matematiktimen.
2. Læreren skal give eleverne nogle handleforslag til, hvad 
de konkret kan gøre, hvis de oplever, at deres kammerater er i 
vanskeligheder. Læreren skal også angive hvilke situationer, der 
er for farlige til, at eleverne selv må hjælpe (direkte) og i stedet 
skal hjælpe (indirekte) ved at hente en voksen.
3. Læreren skal sammen med klassen opstille nogle klare og 
generelle regler, som hænges op på væggen. Fx kan læreren tage 
udgangspunkt i temaet ”gode venner” og
lade klassen arbejde med at definere, hvad en god ven gør.   

Kræver altruisme en særlig lærertype?
De tre handleforslag kan give indtryk af, at altruisme i skolen 
kræver en særlig lærertype. Projektet ”altruisme i skolen” 
bekræfter umiddelbart den tese. Projektet tyder nemlig på, at 
elevernes hjælpsomhed kommer bedst til udtryk i de tilfælde, 
hvor læreren udviser stærk klasseledelse og samtidig har 
oparbejdet en stærk relation til klassen. Fx tyder projektets 
feltarbejde på, at elever i en klasse, der undervises af den 

faste og markante klasselærer, der tydeligt angiver regler, er 
gode til at hjælpe hinanden med opgaveløsningen, men at 
hjælpsomheden i selvsamme klasse bliver en saga blot, når en 
usikker vikar skal undervise; hjælpsomheden erstattes af en 
junglelov med uro og kaotiske tilstande, hvor de mest urolige 
elever kravler rundt nede under bordene. 

Sagt med andre ord tyder det på, at en altruistisk kultur i 
skolen ofte nødvendiggør, at lærere udviser tydeligt lederskab 
og ekspliciterer deres forventninger til, at eleverne udviser en 
prosocial adfærd og indstilling.
 
Altruisme-begrebet
altruismebegrebet er en lidt sjov størrelse, som fortsat er til 
debat. nogle mener fx, at altruisme blot er en slags kamufleret 
egoisme. andre mener, at altruisme rent faktisk findes. Den kan 
fx komme til udtryk som empatisk altruisme, hvor hjælperen 
er stærkt motiveret af empati for den anden, som reciprok 
altruisme, hvor hjælpsomheden er naturligt gensidig og som 
altruisme over for nærtstående og slægt (kin alturism).

Selve altruismebegrebet er at spore i mange tekster om etik 
og moral (se fx august Comte og Løgstrup) samt i tekster om 
næstekærlighed (se fx Grundtvig og Kierkegaard).  I dansk 
skoleforskningsregi har begrebet ikke været tematiseret i et 
større omfang. Faktisk er altruismeprojektet – så vidt vides – 
det første projekt af sin art herhjemme. I praksis er historien en 
anden, for altruisme ses i mange skolers pædagogiske grundsyn.

Afsluttende refleksioner
Opsummerende vil jeg sige, at altruisme har været og er et 
spændende begreb at indtænke i undervisningssammenhænge 
og derfor også kan være et interessant begreb i nationalt 
Videncenter for Frie Skolers arbejde. 
På mange måder er tiden også kommet til, at vi skal kere os 
mere for hinanden. Diskursen dikterer næsten ligefrem, at 
vi bidrager med hver vores til fællesskabet. For det er ikke 
in at være egoistisk og selvcentreret i denne tid, tværtimod. 
altruismens årti kan man kalde dét tiår, der har erstattet 
00’ernes mere legitime fokus på ”mig og mit”.  

Fakta:
Christina Hedegaard Lüthi. Født 1976. 

Videncenterleder i nationalt Videncenter for Frie Skoler 
(nVFS), der har til huse på Den frie Lærerskole i Ollerup. 
Har tidligere arbejdet som bl.a. læringsforsker og projektleder 
i universe Fonden, herunder i projekterne Mange Måder At 
Lære På samt Altruisme i skolen. 

uddannet Cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra Danmarks 
Pædagogiske universitetsskole/aarhus universitet og 
pædagog fra Gladsaxeseminariet.
Privat: Bosiddende på Thurø. Gift med Michael Lüthi. 
Sammen har de en datter.
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Uddannelse for Bæredygtig 
Udvikling – Varm luft?

Som foråret banker på døren her i 2012, står vi ved 
slutningen af Fn’s tiår for uddannelse for Bæredygtig 
udvikling (uBu) 2005–2014. Det skulle først og 

fremmest ses som et udtryk for verdenssamfundets erkendelse 
af, at uddannelse er et af de vigtigste elementer i at etablere 
bærerdygtig udvikling. Et af startskuddene for tiåret var en 
konference i Indien i januar 05, hvor der samledes over 800 
deltagere fra over 40 forskellige lande, som skulle arbejde med 
netop uddannelse for Bærerdygtig udvikling. Et af resultaterne 
var ahmedabad Deklarationen. Fra den lyder det bl.a.: ”Alle 
må vi slås med, hvordan man lever og arbejder på en måde, 
der beskytter miljøet, forbedrer social retfærdighed og fremmer 
økonomisk retfærdighed … Vi må lære at løse konflikter, skabe et 
omsorgsfuldt samfund og leve i fred.”2  Ja, ja nuvel, meget godt
og flot! Men hvordan gør man nu lige det? For mig at se rangerer
en erklæring som dette på lige fod med en udtalelse fra skønheds-
dronningen om ”fred i verden” – det vil vi jo alle, men hvordan? 

For hvad betyder egentligt uddannelse for Bæredygtig 
udvikling? Er der overhovedet nogen nærmere definition, eller 
er det bare som deklarationen; en masse tomme floskler og 
varm luft fra velmenende mennesker?

Der er ingen tvivl om, at en af de største udfordringer, vi står 
med i dag, handler om bærerdygtighed – det være sig globalt, 
men også i høj grad lokalt. uBu handler om mere end blot 
økologi, naturbeskyttelse og klimaforandringerne. Det handler 
i høj grad også om at lære, hvordan vi håndterer og lever med de 
udfordringer, vi står overfor, og hvilke værdier vi vil tage med 
os ind i fremtiden.  

I nationalt Videncenter for Frie Skoler har vi de sidste måneder 
forsøgt at nærme os en kerne i begrebet. Hvad betyder det 
eksakt, hvordan skal vi arbejde med det, og på hvilken måde 
spiller det en rolle i forhold til de frie skoler?

I november afholdte nationalt Videncenter for Frie Skoler, i 
samarbejde med DfL, uCL og Svendborg Kommune, et seminar 
”uddannelse for Bæredygtig udvikling – uddannelse for 

fremtiden”, hvor vi for det Sydfynske område søgte at komme 
nærmere en definition og en forankring. Der er en masse gode 
ideer og intentioner, og der er egentlig også en masse vilje. Men 
alligevel, og på trods af mine førnævnte idiosynkrasier, ender 
det med noget svært definerbart. I sagens natur handler det vel 
om en omverdensforståelse, om demokratisyn, samværsformer 
og dannelsessyn. Lokalt set kan det måske komme til udtryk i, 
hvordan vi indarbejder det som en naturlig del af både indhold 
i uddannelse, men i også måden hvorpå vi uddanner. Det er 
med til at sætte sit præg på, hvordan vi oplever og agerer i vores 
samfund.

Desuden kan det i det små sagtens være op til den enkelte at 
definere indholdet i uBu og bestemme hvilke tiltag, der kan 
og bør gøres. Det bliver dog straks mere kompliceret, når 
det hives ud af det lokale og op på et mere globalt plan. Ord 
som samværsformer og dannelsessyn rammer meget godt 
ind i den frie skoleverden, men man skal også passe på – der 
er lang vej fra Ollerup til ahmedabad – ikke kun geografisk, 
men også mentalt. Det er klart, at noget skal og må gøres, men 
handlingen er også nødt til, på en eller andet måde, at være 
almengyldig. – Det nytter jo ikke, hvis kun halvdelen synes, 
det er en god idé. Heri findes en stor del af problemet, for hvem 
ved helt nøjagtig, hvad der ligger i begrebet uddannelse for 
Bæredygtig udvikling? Og hvem er det helt præcist, som skal 
definere det?

Som den opmærksomme læser måske har bemærket, har 
der i artiklen udmøntet sig langt flere spørgsmål end svar. 
Det skulle nu heller ikke ses som en ready to make opskrift, 
men mere en opfordring til at søge at blive mere konkret og 
handlingsorienteret i de gode intentioner. Ikke dermed sagt, 
at alting skal konkretiseres og fastholdes nede på jorden, 
det lykkedes nemlig ikke altid. Somme tider må man følge 
bevægelsen, hvor end den går. Og som vi ved, stiger den varme 
luft opad, og måske er vi, indtil videre, nødt til at – onwards 
and upwards?

I november 2011 afholdt Nationalt Videncenter for Frie Skoler, i samarbejde med 
Den frie Lærerskole, Univercity Colleges Lillebælt og Svendborg Kommune, et 
seminar ”Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – Uddannelse for fremtiden”. Hvad 
betyder egentligt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling? Er der overhovedet nogen 
nærmere definition, eller er det bare som deklarationen; en masse tomme floskler og 
varm luft fra velmenende mennesker? Heidi Skov Buxbom, der er administrativ- og 
projektmedarbejder i NVFS, skriver om konferencen. (Red)

af Heidi Buxbom Junker, nationalt Videncenter for Frie Skoler.

2  w w w.utopiskehorisonter.dk/ahmedaba.htm 
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Dansk

ulla Lindholm
Håndværk

Carsten Borbye nielsen
Musik

Laust Riis-Søndergaard
Pædagogik-Psykologi-Didaktik

kursusafdelingen

Christian Dyrst
Musik

Rune Holm
Historie-Samfund/Fortælling

Gitte Tinning Madsen
Studievejleder, praktik, 
Info medar. underviser

Ingvar H. nielsen
naturfag / Friluftsliv

Joachim Schade
Tysk

asger Frederiksen
Fysik

Lone Billeskov Jansen
Dansk

Henning Madsen
naturfag / Friluftsliv

Finn Olsen
Idræt / Svømning /

Praktikmedarbejder

anita Thye
Pædagogik-Psykologi-Didaktik

/ Specialpæd.

Lars Hansen
Håndværk / Matematik

Hanne Kirk
Drama / Fortælling

John Frederick Mason
Engelsk

Mogens Palm
Billedkunst, medier

Elin Østergaard
Billedkunst

Ansatte ved 
Den frie Lærerskole 
Forstander / Lærere

administration / 
Bibliotek

nationalt 
Videncenter 

for frie skoler 
(nVFS)

Pedelområdet

Køkken/
Rengøring

Heidi Skov Buxbom Junker
administration og 

projektmedarbejder

Christina Lüthi
Leder i nVFS

Lennart Simonsen
Forretningsfører

Tina Kornerup Kok
Kontorassistent

Gitte M. Olsen
Kontorassistent

anne Marie Hansen
Kontorassistent

Hanne Eckmann
Bibliotekar / Webmaster

Birgit Brandt
Kontorassistent i

biblioteket

Lea P. Rasmussen
Kontorassistent

Poul Erik Slabiak
Pedel

Henning Kremmer Hansen
Pedelmedhjælp

niels Kvolsbæk
Pedelmedhjælp

René Knudsen
Pedelmedhjælp

Jesper Wagner Schmidt
Pedelmedhjælp

Kathe H. andersen
Ernæringsassistent

Louise Svop Hansen
Ernæringsassistent

anja Holmsted Volder
Ernæringsassistent

Kirsten Christensen
Køkkenmedhj./rengøring

Lenette Kronesgård
Køkkenmedhj./rengøring

Rikke Mortensen
Rengøring/køkkenmedhj.

Lilli Clausen
Rengøring/køkkenmedhj.
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