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Forord

Et af de pædagogiske modeord i øjeblikket hedder 

resiliens. Begrebet kendes bl.a., fra klimadebatten, hvor 

der arbejdes med resiliens og strategier til at klare natur-

katastrofer, stigende vandstande, ekstreme nedbør med 

uoverstigelige konsekvenser for jorden og mennesker. 

I pædagogiske sammenhænge kan det forstås i betyd-

ningen: Livsduelighed, ukuelighed, livsmod, robusthed, 

modstandsdygtighed og evnerne til at kunne overvinde 

belastninger og risikofaktorer i livet. I resilienslitteraturen 

ligger der så vidt jeg har kunnet orientere mig, en ide om 

at erstatte den stigende diagnostisering og sygeliggø-

relse af mennesker, med en mental modstandskraft. Det 

er ikke mental modstandskraft igennem øget medicine-

ring, psykologisk behandling og terapi. Men hvad er det 

så fænomenet taler om og sætter i stedet? I forbindelse 

med resiliens nævnes robusthedsforskingen – og her 

peger pilen ind i uddannelsessystemet og de tankesæt 

det er bygget op på i de senere år. Har vi i virkeligheden 

udviklet en herskende uddannelsestænkning, der har 

glemt det menneskelige aspekt og gjort folk syge og 

deprimerede? Noget kunne tyde på, at dette er de 

utilsigtede følgevirkninger af nogle tilsigtede målsæt-

ninger om den gode skole. Fraværet af motivation, 

nysgerrighed og mening er omfattende fra børnehave 

til universitet. Uagtet dette efterhånden veldokumen-

terede billede, fortsætter reformerne og de strukturelle 

forandringer deres fremmarch. Hvis vi oveni lægger det 

latente pres om det perfekte liv, 12 tals ambitionerne, 

fremdrift, test og målet om at blive – ikke alene de 

bedste, men verdens bedste, så har vi grundlaget for et 

øjeblikkeligt kolaps for de fleste. Her kommer resiliens-

begrebet ind i billedet. Kan mennesker udvikle mental 

modstandsdygtighed overfor så voldsomme krav og 

forandringer? Er det kun et privat spørgsmål og op til den 

enkelte at klare? Hvis resiliens kun handler om, hvordan 

vi rent privat håndterer en afmægtighed og skyldfølelse 

over ikke at slå til i forandrings- og reformprocesser, så har 

øvelsen ikke nogen nævneværdig interesse i min optik. 

Men der er også en anden dimension ved begrebet der 

peger på, hvad en styrkelse af fællesskaber og det rela-

tionelle kan føre til. Resiliens skal være skarp i kritikken og 

afdækningen af de politiske magtfaktorer og strukturer 

i samfundet og uddannelsessystemet der hindrer, at der 

udvikles robuste fællesskaber, der kan fremme livsglæde 

og virketrang og dermed skabe mere liv i reformerne 

og i klasserummene. 

Det er dette hovedtema der præger Refleksioner 2015 

fra Den frie Lærerskole. Hvad er det fællesskabet og 

samværet kan motivere til i skolen og i samfundet? Høj-

skolerne har i de sidste par år forsket i, hvordan fælles-

skaber og samvær erfares under et højskoleophold. Kan 

disse erfaringer overføres til andre dele af uddannelses-

systemet og samfundslivet? Kan der trænes i fællesska-

ber? Læs artiklerne og få nogle interessante vinkler og 

mulige svar på spørgsmålene. Udover hovedtemaet kan 

læserne beriges af andre indlæg der fortæller om både 

interne og eksterne aktiviteter i en læreruddannelse der 

uddanner lærere til de frie skoler, inspirerer til folkeoplys-

ning, aktivt medborgerskab, global forståelse samt aktiv 

deltagelse i og lede forenings- og netværksarbejde.

I anden del af Refleksioner 2015, præsenteres under-

visningsplanen for Læreruddannelsen til de frie skoler og 

Efter-videreuddannelsen til de frie skoler.

Mange tak til alle bidragsyderne til Refleksioner 2015. 

God læselyst.

Liv i reformerne
AF LAUST RIIS- SØNDERGAARD
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Den frie Lærerskoles logo. HELLERISTNING. Ödsmål, Bohuslän, Sverige. 
Udarbejdet af Christina Lodbjerg, Henrik Troelsen, William Lundsgård. Foråret 1994.
Læs mere om Den frie Lærerskole og Læreruddannelsen til de frie skoler i DFL INFO
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Dimensionering af 
de videregående uddannelser

Hvad kommer det til at betyde for Den frie Lærerskole?

AF OLE PEDERSEN, FORSTANDER PÅ DEN FRIE LÆRERSKOLE

24. september 2014 modtog jeg en mail fra Uddannel-
ses- og Forskningsminister Sofie Carsten Nielsen:

Kære Ole Pedersen 

Jeg tænkte, at det begynder rigtig godt

Jeg har ved forskellige lejligheder orienteret om, at regeringen 
ønsker øget brug af dimensionering for at reducere optaget 
på uddannelser med høj ledighed for dimittender og øge 
optaget på uddannelser, der har lav ledighed.
Regeringen har truffet beslutning om øget brug af dimen-
sionering som en del af Aftale om en Vækstpakke 2014, 
som regeringen i juni indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Som 
følge heraf udmeldes der et loft over det maksimale optag på 
en række uddannelser for 2015 og frem. 

Nu blev jeg efterhånden mere opmærksom ved læsning af 
disse indledende bemærkninger, der så småt begyndte at 
klinge ildevarslende. Hvis så mange partier kunne blive enige 
om tiltag på uddannelsesområdet, plejer det sjældent at 
betyde flere frihedsgrader eller øgede bevilliger

Formålet er ikke mindre uddannelse, men andre uddannelser. 
Når antallet af pladser reduceres på nogle uddannelser må 
det forventes, at de unge i stedet vil søge ind på uddannelser, 
hvor der er bedre jobmuligheder. …

Det lyder jo meget fornuftigt fra et samfundsmæssigt syns-
punkt. måske ikke særligt visionært, men fornuft må der til i 
en krisetid

Uddannelse- og Forskningsministeriet har udarbejdet en 
model til brug for dimensioneringen. Modellen er baseret på 
ledighed for dimittender i det andet år efter endt uddannelse 
(4.-7. kvartal)…
Den valgte dimensioneringsmodel forudsiger ikke behovene på 
det fremtidige arbejdsmarked, da vi ikke mener, at det er en ge-
nerel mulighed. Modellen fastsætter et loft for antallet af stu-
diepladser i de tilfælde, hvor uddannelser igennem en længere 
periode har haft markant overledighed blandt de nyuddannede.
Dimensioneringen indfases over tre år.

Ups? Jeg syntes lige hun skrev, at de unge skulle søge over på 
uddannelser, hvor der er bedre jobmuligheder, og nu skriver 
hun så, at det kan man sådan set ikke vide noget om? Og nu 
kan man også have markant overledighed!

Samlet reducerer modellen optaget på udvalgte videregående 
uddannelser med ca. 1.300 studerende i 2015, 2.600 stu-
derende i 2016 og 3.950 studerende fuldt indfaset i 2017, 
svarende til ca. 6 pct. af optaget i 2013, jf. tabel 1 nedenfor.

Efter denne forklaring af hvad dimensionering af uddannel-
serne er, og hvad årsagen til at indføre den har været, kom så 
ministeriets udmelding til Den frie Lærerskole:

Uddannelsesgruppe Enkeltuddannelse Optag 
2013

maks optag 
2015*

maks optag 
2016*

maks optag 
2017*

Lærer, prof. bach. Den frie Lærerskole 73 70 67 64

Tabel 1. Ollerup: maksimum optag på uddannelsesgrupper og enkeltuddannelser

Anm: *Optagelsestallene viser loftet, såfremt der ikke aftales omfordelinger mellem to eller flere institutioner.

Tilgang 2013 er beregnet ud fra indberetningerne til Danmarks Statistik.
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Det var noget af en melding! Den frie Lærerskole skulle altså 
reducere sit studieoptag med 9 pladser med optagelsestallet 
for 2013 som udgangspunkt.

Vi undersøgte modellen som beregningen var foretaget ud 
fra, og vi undersøgte data fra Danmarks Statistik – lige lidt 
hjalp det. Dimittender fra Lærerskolen har tilsyneladende 
højere ledighed end dimittender fra de fleste andre seminarier.
(Statistikkerne er udarbejdet over de seneste 10 års dimitten-
der, så de er forholdsvis stabile).

Vi bad de årgange, som begyndte på Lærerskolen fra 2005 – 
2009 om at melde direkte ind til os om, hvordan de har været 
beskæftiget siden de dimitterede. På nogle årgang svarede 
mere end 95% af de tidligere studerende! Det gav os et 
meget godt datagrundlag at vurdere ud fra. Vi kunne se, at de 
statistiske ledighedstal ministeriet anvendte til beregningen af 
dimensioneringen, stort set blev bekræftet af dimittendernes 
egne indberetninger. Derudover kunne vi se, at beskæftigelses-
situationen faktisk er blevet væsentligt bedre i de senere år.

Uffe Raastrup fra Frie skolers Lærerforening (FSL) hjalp os 
med at fremskaffe tal over ledighedsdage fra Lærernes 
arbejdsløshedskasse (DFL-A). Ud fra dem, kunne vi se, at der 
var flere læreruddannelser rundt omkring i landet, som havde 
dårligere ledighedsstatistikker end Den frie Lærerskole. men 
de flest var bedre.

Vi fik også Fordelingssekretariatet i Slagelse til at sende os 
en oversigt over, hvor mange der faktisk er blevet ansat på 
frie grundskoler de senere år – for at undersøge, om de frie 
skoler har haft en anderledes beskæftigelsessituation end de 
offentlige skoler.

Vi brugte alle disse informationer som udgangspunkt for 
en drøftelse med Undervisnings- og Forskningsministeriet 
(UF-ministeriet) om, hvorvidt vi kunne påvirke den først ud-
meldte dimensionering.

mødet med UF-ministeriets embedsmænd var en meget positiv 
oplevelse. De skulle naturligvis eksekvere denne dimensionering 

Dialog
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på ministeriets vegne. Vi oplevede, at de havde sat sig rigtig 
godt ind i de forskellige institutioners særlige vilkår, og var på 
den måde opsatte på at finde gode løsninger.

I kort form argumenterede vi Lærerskolens sag ud 
fra følgende synspunkter:
-  ministeren har i hele processen påpeget at 

dimensionering skulle flytte uddannelsesplad-
ser, ikke skære ned på dem. Universiteter og 
Professionshøjskoler kan ændre udbud mellem 
forskellige uddannelser og ligefrem handle 
med hinanden på tværs af institutioner, men 
denne mulighed har Lærerskolen ikke. Derfor 
vil en dimensionering af uddannelsen automa-
tisk blive en nedskæring af uddannelsen. 

-  Den frie Lærerskole er så lille en institution, at hver gang 
en enkelt dimittend ændrer beskæftigelsesstatus, ændres 
institutionens resultat 2%. Det giver en helt hysterisk stati-
stik. Vi argumenterede derfor med, at der burde indbygges 
buffere, som kunne tilgodese udsving hos så små under-
søgelsespopulationer, som vore dimittender udgør. Vi er 
så få dimittender, at jeg vil påstå, at det har betydning for 
statistikken, om ledigheden måles 1. juli eller 1. august!

-  På læreruddannelsesområdet vurderes alle andre uddan-
nelser under et. De udgør således en samlet gruppe for 
folkeskolelærere, som i gennemsnit har en ledighedspro-
cent, der ligger under landsgennemsnittet. Lærerskolen 
betragtes som en særlig friskole-læreruddannelse, som 
med sine 50 årlige dimittender ligger over landsgennem-
snittet. Så lige på dette område er det surt at være særlig. 

-  Vi sender hvert år ca. 60-65 unge i årspraktik på det 
samme marked, som vore dimittender skal finde ansæt-
telse på. Det mener vi også burde tilgodeses i en særlig 
vurdering af Lærerskolen.

-  Generelt er det at basere en dimensionering på historiske 
tal en meget brutal og unuanceret måde at agere på. Det 
betyder i princippet, at alle de tiltag institutionerne har 
taget inden for de seneste år, og som først vil slå igen-
nem om 4 – 8 år, helt bliver negligeret. Det kunne vi godt 
have ønsket os anderledes.

På mødet med UF-ministeriet enedes vi om, at Den frie Lærer-
skole skal dimensioneres med de 9 beregnede studiepladser. 
men udgangspunktet skal være det hidtidige maksimale 
studieoptag på 78 studerende. Det betyder, at vi risikerer at 
ende på 69 studiepladser – hvilket er meget bedre end de 64, 
vi var stillet i udsigt. Dertil kom, at det i mellemtiden var blevet 
aftalt, at indfasningen af dimensioneringen skal ske over fire 
år i stedet for tre år, så først i 2018 er den fuldt gennemført. 
I den seneste, tekniske gennemgang af dimensioneringen 

her i marts 2015, blev det yderligere tydeliggjort, at det kun 
er studerende, der skal gennemføre hele uddannelsen, som 
tæller med i studieoptaget. 

Vi fik også tilsagn om, at ledighedsstatistikken løbende kan 
efterprøves, så når dimittendernes beskæftigelses-
situation forbedres, kan dimensioneringen enten 
udelades, eller ligefrem blive bedre end den var. 

Jeg mener helt klart at beskæftigelsessituationen 
vil ændre sig til det bedre, og at Lærerskolen der-
med kan opretholde et rimeligt antal studiepladser.

Det er af stor betydning, at Lærerskolen ikke 
bliver ret meget mindre. Vi vil gerne kunne udbyde en hel 
læreruddannelse under samme tag, og der er derfor en 
grænse for, hvor få deltagere fagene kan have. Det har hidtil 
ikke været et problem. Når vi på nogle få steder har haft 
(for) få deltagere på et fag, har vi til gengæld haft andre fag 
med rigtig mange deltagere. men der er både økonomiske og 
kvantitative minimumskrav til, at linjefag kan fungere, som 
det, vi forstår ved fag på Lærerskolen. 

Jeg vil ønske, at vore dimittender vil få sig et arbejde – både for 
deres egen skyld og nu altså også for Lærerskolens skyld.

Når uddannelsens forpligtelse nu er strakt ud over den egent-
lige studietid, forventer jeg, at det vil medføre nye initiativer 
for dimittender. Både for at følge med i deres udvikling og for 
at støtte dem i deres beskæftigelsessituation. I den forbin-
delse har vi i forvejen en drøftelse i gang om, hvilke opgaver 
en elevforening kan og skal løse. måske er der her en ny 
udfordring, som elevforeningen ville være de helt rigtige til 
at byde ind på. 

Jeg vil afslutte med at sige, at det ikke gik så galt, som det i 
første omgang så ud til. men det er en anstrengt situation for 
Den frie Lærerskole, at vi underlægges alle beslutninger, der 
angår Professionshøjskolerne, men vi har ikke noget organ, 
hvor vi har indflydelse på disse beslutninger, inden de tages. 
På læreruddannelsesområdet burde der være et organ, som 
kan indstille synspunkter direkte til ministeren.

Vi har en lang demokratisk tradition i Danmark for at træffe 
beslutninger i fællesskaber, hvor vi stemmer efter hoveder – 
ikke efter høveder. Sådan er det ikke på området for de videre-
gående uddannelser. Her er det en sandhed, at forstanderen 
på Den frie Lærerskole med 320 studerende ikke har den 
samme forpligtelse og dermed heller ikke den samme indfly-
delse, som f.eks. rektor for UC-VIA med 20.000 studerende. 

Det er nu op til os selv og vore dimittender at sørge for, at 
Den frie Lærerskole fortsat kan uddanne gode lærere til de 
frie skoler, og at disse lærere kommer i arbejde. 

Vi vil gerne kunne 
udbyde en hel lærer-

uddannelse under 
samme tag, og der 

er derfor en grænse 
for, hvor få deltagere 

fagene kan have. 
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Fællesskabets pædagogik 
– om fællesskabets betydning for praksis og anliggende på højskolerne

AF RASmUS KOLBY RAHBEK, PÆDAGOGISK UDVIKLINGSKONSULENT I HØJSKOLERNES HUS

Højskolen er præget af en spontanitet og en lyst til at være ‘i 
gang’ i fællesskab. Der er sjældent langt fra, at en idé fødes, til 
den føres ud i livet. Måske det bunder i følelsen af den store til-
lid til hinanden, man finder i højskolefællesskabet. Uanset hvor 
mærkelig en idé er, så vil den blive vakt til live på højskolen, fordi 
der er dannet en fælles ramme om, at det kan lade sig gøre. Og 
hvis det ikke lykkes, så er sikkerhedsnettet så tæt, at vi alligevel 
finder en måde, det kan fungere på. (Højskoleelev)

Det indledende citat stammer fra en højskoleelev 
og viser, at fællesskabet i en højskolesammen-
hæng står centralt. For eleven opleves det som en 
motor for engagement og spontanitet, men neden-
under ligger der en forståelse af det forpligtende 
fællesskab og erfaringen af deltagelse i fælles-
skabet, som er afgørende aspekter i højskolernes 
forståelse af deres pædagogik. 

Igennem de sidste 2 år har en lang række højskoler arbejdet 
sammen i projektet Højskolepædagogisk Udviklingsprojekt, 
der har til hensigt at sætte ord på og undersøge i hvilket om-
fang, der kan siges noget fælles om højskolernes pædagogik 
med henblik på at udvikle højskolernes pædagogiske praksis. 
Dette arbejde har nået sin foreløbige kulmination i bogen 
Højskolepædagogik – en fortælling om livsoplysning i praksis 
(Rahbek og møller 2015) der opregner en række temaer, som 
er fælles for højskolerne, når lærere, forstandere og elever 
skal sætte ord på højskolernes pædagogik. Et af de helt 
centrale temaer er i den forbindelse fællesskabet. 

Højskolen som forpligtende fællesskab
På det konkrete plan er fællesskabet centralt i højskolen som det 
at leve, bo og spise sammen; at indgå i et praktisk arbejdsfælles-
skab og deltage i fællesmøder; at indgå i et fagligt fællesskab; 
sammen at stå for arrangementer af forskellig karakter osv. 
Fællesskabet kommer til syne i praksis gennem elevernes stadige 
deltagelse i skolens liv, i en mangfoldighed af former. men mere 
end det: fællesskabet og deltagelsen bliver ligefrem rammesæt-
tende for højskolernes forståelse af dannelse og læring. 

En af de helt centrale beskrivelser af højskolens fællesskab, 
der går igen i stort set alle beskrivelser fra både lærere og 

elever, er, at det er et forpligtende fællesskab. Højskolens fæl-
lesskab er altså ikke det samme som en hvilken som helst mere 
eller mindre tilfældig socialisering. Fællesskabet har en retning, 
et normativt grundlag, som er afgørende for de pædagogiske 
ambitioner, og det er netop denne læring i et forpligtende 
fællesskab, som får betydning for højskolernes forståelse af 
elevernes dannelse og dens kobling til livsoplysningen. 

Et væsentligt perspektiv i forhold til det forplig-
tende fællesskab er, at fællesskabet ikke alene 
er noget, man lærer om. Det handler ikke kun om 
at erhverve en viden om, hvordan fællesskaber 
fungerer men i lige så høj grad om at kunne indgå 
i og være en del af et fællesskab. Hele øvelsen 
ligger derfor i at give højskoleeleven en konkret 
erfaring med og viden om at indgå i et forplig-

tende fællesskab for på den baggrund at lade eleven erfare, 
hvad der kræves af ansvarlighed, handlinger og tagen del, for 
at dette fællesskab ikke falder fra hinanden. 

Fællesskabet som konstruktion
For at etablere en grobund for denne læring skabes en 
konstruktion. man kunne måske ligefrem sige, at højskolen 
reetablerer ‘landsbyen’ som fælles erfaringshorisont – et sted, 
hvor du på trods af at være et nok så moderne autonomt 
individ ikke kan undslippe dig den sociale interaktion og den kol-
lektive erfaringsdannelse. Dette gælder helt konkret og fysisk: 
Højskolens fællesskab udfolder sig eksplicit ansigt til ansigt. 

Denne konstruktion handler ikke om at anlægge et romanti-
serende og tilbageskuende blik på fællesskabet, men om at 
skabe et kompleksitetsreducerende læringsrum. Et frirum, 
hvor fællesskabet, som i laboratoriet, kan udfolde sig under 
særligt gunstige vilkår. Hvor der kan eksperimenteres, skrues 
op og ned for intensiteten, og hvor udefra kommende støj ikke 
forhindrer nogen i at være med. I en højskolesammenhæng 
er denne erfaring helt banal og lavpraktisk: Et fællesskab kan 
ikke rationelt tales eller tænkes frem! men når man sammen 
har sunget og festet, grint og grædt, arbejdet og leget – når 
man har noget sammen, når der er etableret fælles erfaringer 
– da bliver deltagelse ikke et spørgsmål om abstrakt viden, 
kompetencer og ressourcer.

Fællesskabet kommer 
til syne i praksis gen-

nem elevernes stadige 
deltagelse i skolens liv, 
i en mangfoldighed af 

former. 
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En undersøgelse af højskolepædagogikken set med elevernes 

øje fra Nationalt Videncenter for Frie Skoler peger på, hvordan 

det på højskolerne er fællesskabet, der motiverer eleverne til 

engagement og deltagelse (Væhrens 2013). Vel at mærke et 

fællesskab, der ikke baserer sig på registrering og kontrol men 

på opmærksomhed og tillid. Eleverne beskriver fællesskabet 

som det, der motiverer til frivillighed, videbegær og deltage-

lyst, og det er herfra, de henter, hvad de selv definerer som et 

øget engagement i både undervisningen og samværet. 

Fællesskab og samvær – højskolen som et hjem?

I et andet FFD-projekt (Samværets betydning på højskolen, 

Kjær 2012) så man blandt andet på hvilken kultur, der er med 

til at definere højskolernes samvær. Den konkrete sam-

værskultur vil selvfølgelig være specifik fra skole til skole og 

være afhængig af både den enkelte skoles kultur, dagligdag, 

ansatte, fagudbud, fysiske rammer og elevgrupper. Nogle 

højskoler vil i kraft af et specifikt fagligt fokus etablere en 

kultur, der kan minde om, hvad man ellers finder på kunst- og 

sportsakademier. Det betyder, at samværet i særlig grad 

er præget af den faglighed, som formidles gennem under-

visningen, og at lærerne langt hen ad vejen fungerer som 

mesterlærere, der introducerer eleverne til både færdigheder 

og kulturer i overensstemmelse med fagområdet. Andre skoler 

læner sig måske mere op ad, hvad man kunne betegne som 

socialpædagogiske institutioner, hvor der lægges vægt på 

rummelighed og interaktion mellem elever med vidt forskellig 

social og kulturel baggrund. 

På nogle højskoler bærer samværskulturen præg af hjem-

lighed. Det kan betyde, at man især prioriterer ansvar og 

forpligtelser, nære og ligeværdige relationer og en tydelig 

tilstedeværelse af autentiske lærere med autoritet til at vej-

lede i faglige såvel som eksistentielle anliggender. Særligt den 

sidste kategori har været genstand for diskussion. For kan 

man som skole være et hjem, eller overskrider man dermed 

det rum, man er givet som skole? I en artikel i Højskolebladet, 

forsøger højskoleforstander Carsten Kristiansen at forklare, 

hvad der ligger bag tanken om at se højskolen som et hjem: 

Højskolen som et hjem giver nogle tydelige signaler til en flok 

nye elever, således at de mange forskellige personligheder får 

en fælles spillebane, hvor rummelighed, mangfoldighed, fælles 

ansvar og forpligtelse står side om side med individuel frihed. 

Metaforen gør gældende, at vi ønsker at skabe medejerskab og 

medansvar for skolens hverdag og for dem, der tager del i den. 

Højskolen som et hjem relaterer sig også til et demokratibegreb, 

der udfolder sig som “levet demokrati”, hvilket indebærer en 

uformel demokratisk proces med plads til, at vidt forskellige 

synspunkter og holdninger kan få plads – ja, sågar den store 

uenighed – uden at rammerne og fællesskabet nødvendigvis 

bryder sammen. Metaforen fortæller også noget om lærerrol-

len, ikke som en intimiderende tilgang, der udvisker forskellen 

mellem elever og lærere, pædagogiske vilkår men derimod om 

en højskolelærers tilstedeværelse i hverdagen. Om lærere, der 

kan tales til og med i øjenhøjde, ja, om højskolelæreren som et 

medmenneske. (Højskolebladet, februar 2014)

med hjemmet som metafor bliver det måske også muligt at 

sige noget om det begrebslige mellemværende mellem sam-

vær og fællesskab. Hjemmet er således i en højskolekontekst 

i lige så høj grad en organisationsform og kan som sådan ses 

som en konkret tolkning i forhold til det ministerielle krav om 

samvær i den helt almindelige dagligdag på højskolen. Som 

pædagogisk begreb bliver samværet et middel til at opnå 
viden om og erfaringer med fællesskaber. 

” Den sidste nadver”. Drama 2. årgang 2015
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Fællesskabet er derimod både middel og formål i forhold til 
højskolens opgave. Fællesskabet kan desuden ses som et 
overbegreb, der hænger tæt sammen med fortolkningen af 
livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, som 
rummer både eksistentielle, identitetsmæssige og politiske 
aspekter (som både det at tage del i og være del af fællesska-
bet) og som noget, der nødvendigvis må række langt ud over 
højskolens interne fællesskab.

Dannelse i fællesskab
I en højskolepædagogisk sammenhæng bliver fællesskabet 
en central forståelsesramme for selve højskolens anliggende 
og noget mere end blot en hverdagspraksis. Dermed kobler 
fællesskabet sig til højskolernes hovedsigte om livsoplys-
ning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Ja, man kan 
ligefrem sige, at fællesskabet bliver et nøglebegreb både til at 
udfolde hvorledes dette hovedsigte kan udleves 
i en konkret højskolepædagogisk praksis, og 
hvordan hovedsigtet kan forstås som normativt 
grundlag for højskolens anliggende. Således bliver 
fællesskabet bestemmende for en lang række 
andre centrale aspekter af såvel højskolernes 
anliggende som den højskolepædagogiske praksis. 
Alt lige fra højskolens dannelse og den personlige 
udvikling over højskolens struktur og rammer til 
højskolens faglighed og engagement kan ses i 
lyset af fællesskabet. 

Det er i denne forståelse i kraft af fællesskabet, at individet 
lærer noget om sig selv. Fællesskabet bliver ligefrem en for-
udsætning for den personlige udvikling og dermed en central 
del af det værdimæssige grundlag for højskolernes dannelse. 
Og indholdet af den personlige udvikling og dannelsen knyt-
tes tæt sammen med det fællesskabsbegreb, som går igen 
hos mange af højskolerne, nemlig det forpligtende fællesskab. 
Dermed må indholdet af den personlige udvikling også ses i 
lyset af begreber som ansvar og deltagelse. Det handler her 
om den personlige myndighed, der er nødvendig for at kunne 
deltage i fællesskabet.

Dannelsen lader sig i en højskolekontekst således kun udfolde 
i kraft af det sociale fællesskab. Den kan ikke alene reduceres 
til en bestemt viden, værktøjer eller kompetencer, som den 
enkelte kan besidde, men udspiller sig konkret i de handlinger, 
som finder sted i fællesskabet. Højskolens dannelse kan her 
ses i relation til en forståelse af deltagelse som et dobbelt-
begreb, der både indbefatter det at tage del i fællesskabet 
og det at være en del af fællesskabet: Samtidig med, at der i 
højskolen ligger et klart opdrag til eleverne om at tage aktivt 
del i skolens fælles anliggender, i fællesskabet, ligger der 
også en forståelse af deltagelse som det at være en del af et 
fællesskab, der både går forud for den aktive tagen del og er 
et resultat af den. Og højskolens dannelse indebærer i lige høj 
grad erfaringer med at tage del i og være del af fællesskabet.

Fællesskab og frihed

Når fællesskabet får så fremtrædende en plads i en aktuel 
højskolepædagogisk praksis, så leder det uvilkårligt til et 
spørgsmål om, hvorvidt fællesskabet helt har overtaget som 
nøglebegreb i højskolen. Hvad blev der overhovedet af frihe-
den – var det ikke højskolens adelsmærke? 

I en højskolesammenhæng betragtes frihed og fællesskab 
imidlertid ikke som et nulsumsspil, hvor mere af det ene 
automatisk fører til mindre af det andet. Snarere er frihed og 
fællesskab hinandens forudsætninger. Den demokratiske 
dannelse på højskolerne kan ses som værende bundet op på 
dette paradoks mellem frihed og fællesskab. 

Eller som Rune Lykkeberg har formuleret det i et interview til 
Højskolebladet: Det handler om at forstå relationen mellem 

individ og fællesskab i forhold til på den ene side 
de fælles forudsætninger for, at jeg kan realisere 
mig personligt, og på den anden side hvilket spil-
lerum fællesskabet skal overlade til individet for, 
at fællesskabet fungerer. Der er fælles forudsæt-
ninger for din og min frihed, og hvis de forsvinder, 
forsvinder friheden. 

Frihed og fællesskab indgår i en vekselvirkning, for 
på den baggrund at fremme selvtillid, myndighed 
og ansvar hos den enkelte, der er forudsætningen 

for deltagelse i et demokratisk samfund. Friheden er dermed 
ikke rettet mod et individualistisk projekt men er en frihed til 
fælles bedste.

Litteratur:
Kjær, Rasmus (2012): Samværets betydning. København: 

Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Rahbek, Rasmus Kolby og Jonas møller (2015): Højskole-

skolepædagogik – en fortælling om livsoplysning i praksis. 
Forlaget Klim.

Væhrens, Sidsel (2013): Oplevelser og erfaringer med høj-
skoleophold – højskolepædagogik fortalt med elevernes 
stemmer. Nationalt Videncenter for Frie Skoler.

Bogen Højskolepædagogik – en fortælling om 
livsoplysning i praksis er netop udkommet på 
forlaget Klim.

Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark afholder d. 
16. september en konference i Aarhus, hvor bogen 
og højskolepædagogikken sættes i spil i forhold til 
andre pædagogiske miljøer og praksisser. Læs mere 
på www.ffd.dk

I en højskolepædago-
gisk sammenhæng 

bliver fællesskabet en 
central forståelses-
ramme for selve høj-

skolens anliggende og 
noget mere end blot 
en hverdagspraksis.
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Højskolerne er funderet i en tro på, at det er livet, der danner 
os. Derfor skulle højskolen først og fremmest vække elevernes 
lyst til livet. Dannelsen i og til livet foregår på højskolen sammen 
med andre. Samværsdimensionen er derfor helt centralt for 
forståelsen af højskolernes pædagogiske miljø. Det hænger i 
første omgang sammen med, at kostskoleformen gennem hele 
skoleformens historie har sat nogle særlige rammer for den 
måde, hvorpå elever og lærere sammen deltog i læreprocesser. I 
højskoleudvalgets betænkning fra 1960 1 hedder det:

For det første skal skolen være en kostskole, der kan danne 
ramme om et nært samliv mellem forstander, lærere, elever og 
hvem, der i øvrigt er ansat på skolen.

Således har det nære samliv været anset som en central 
og prioriteret del af højskolernes virksomhed. Højskolerne 
har fra første færd tilstræbt at forme et samliv præget af 
fællesskab. Oprindeligt har dette liv været præget af samme 
jævnhed, som det miljø eleverne kom fra og skulle tilbage 
til. man sov i dobbeltsenge og delte værelser med 6-10 
andre. man spiste omkring et fælles spisebord og langede til 
samme grødfad 2. Hvad enten dette har været en nødven-
dighed mere end en pædagogisk bestræbelse, har det tætte 
samliv uden tvivl præget det pædagogiske rum og den 
dannelse, som er forgået på højskolen. 

Vi skal dog helt frem til 1993, før ordet samvær for første 
gang optræder i lovtekstens formålsformulering 3. Samvær 
og undervisning blev herfra ligestillet som fundament for 
højskolernes virke. Af daværende undervisningsminister Ole 
Vig Jensens bemærkninger 4 fremgår:

Et højskoleophold er mere end undervisning. Det understreges 
af ”samvær” i overensstemmelse med skolernes tradition for 
kostskoleophold.

Tilføjelsen af samværsdimensionen opleves som en selvfølgelig 
bekræftelse af kostskoleformens betydning, og det fremhæves 

da også i den skriftlige fremsættelse af lovforslaget, at skolemiljø 
og samhørigheden blandt elever er særligt prioriteret her. 

For enhver skoleform er det væsentligt, at der er et skolemiljø, 
og at eleverne føler samhørighed på et hold. Det gælder ikke 
mindst frie kostskoler, hvor kurset er mere end undervisning.

Ovenstående understreger på den ene side et særligt træk 
ved kostskoletraditionen. Som det også fremgår af Højskole-
udvalgets rapport fra 2004, bør kostskoleformen fastholdes, 
netop fordi den indebærer muligheder for under trygge ram-
mer at etablere forpligtende og nærværende møder mellem 
mennesker5. På den anden side fremhæves værdien af et 
samspil mellem undervisning og samvær også som et forhold, 
der i et mere alment pædagogisk perspektiv bør efterstræbes. 
Det fremhæves således, at samhørigheden mellem aktørerne 
bør være væsentligt i alle skolemiljøer. En tanke, der kan være 
værd at holde fast i, når der fra politisk hold sættes ligheds-
tegn mellem dannelse, faglighed og mere undervisning. 
Dannelsen på højskolen forudsætter netop et samspil mellem 
forskellige samværsformer og en forståelse af, hvordan læring 
og viden sættes i spil i sociale situationer. 

Læs mere om dette i den efterfølgende artikel af Rasmus 
Kjær: ”Mere end undervisning og læreplaner – om sam-
været som pædagogisk kategori”.

– Et højskolepædagogisk blik på forholdet mellem undervisning og samvær

AF JONAS mØLLER, PÆDAGOGISK UDVIKLINGSKONSULENT I HØJSKOLERNES HUS OG RASmUS KJÆR, PÆDAGOGISK UDVIKLINGSCHEF,  
TRÆNINGSSKOLENS ARBEJDSmARKEDSUDDANNELSER.(TAmU)

1 Højskoleudvalget (1960)Betænkning vedr. folkehøjskolen. Undervisningsministeriet. København.

2 Thomas Rørdam (1966): Folkehøjskolen. Det danske selskab. København.

3  Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, ( i dag Frie Fagskoler) bekendtgørelse nr. 1191 af 23. december 1993.

4 Lovforslag L271, med undervisningsministerens skriftlige bemærkninger af 21.april 1993.

5 Højskoleudvalget (2004): Rapport fra højskoleudvalget: Undervisningsministeriets Forlag: København.

Højskolesamværets historie
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Det meste af den forskning og debat, som vedrører skole og 
uddannelse, handler i dag om, hvordan man gennem bedre 
undervisning kan fremme elevers læring. Vi spørger til, hvad 
god undervisning er, hvilken undervisningsmetode, der er 
bedst, og hvad en god underviser skal kunne (Fibæk, 2005, 
Helmke 2008, Nordenbo 2008). Det er ikke underligt, for en 
skole udmærker sig netop ved at tilbyde sine brugere under-
visning. Skole kommer af det græske ord schole, som betyder 
fritid. Fritid fra praktisk arbejde og fri tid til 
intellektuel udfoldelse. Et fristed hvor der både 
er plads til kontemplation og fordybelse, men 
absolut også til at finde ud af tingene sammen 
(Løgstrup, 1981). Skolen er den institution, 
som gennem undervisning faciliterer en sådan 
udfoldelse. Det er undervisningen, der hjælper 
refleksionen over livets små og store spørgsmål 
på vej, og det er undervisningen, der udstyrer 
os med færdigheder og begreber til at håndtere dem. 

Undervisningen er derfor det helt naturlige omdrejningspunkt, 
når talen falder på skolen. men måske skolens oprindelige 
betydning også kan tjene som en påmindelse om, at hverdagen 
i et hvilket som helst pædagogisk miljø består af meget andet 
end netop undervisning. Den består af frit samvær, både i og 
uden for undervisningen. man følges ad med vennerne til sko-
len, man leger, spiller eller snakker i frikvartererne, man deltager 
i fællesarrangementer, man laver projektopgaver sammen, dis-
kuterer fagstof i fredagsbaren, inddrager hverdagsfortællinger 
i undervisningen osv. Hertil kommer, at den meste undervisning 
i sig selv må betragtes som et tilrettelagt samvær. Et samvær 
der sigter på, at nogen skal lære noget om noget. 

Hvornår er samværet pædagogisk?
Skoler og uddannelser konfronteres i stigende grad med udfor-
dringer, der ikke alene lader sig løse af dygtige undervisere og 
gode undervisningsprogrammer. Det være sig børn der er fag-

ligt stærke men som i frikvartererne lider af trivsels- eller ad-
færdsproblemeri, unge mennesker der på grund af ensomhed 
falder fra deres studieii eller gymnasieelever der på grund af 
et uengagerende studiemiljø mister motivationen i undervis-
ningen. Det vil sige, at nogle samværserfaringer kan virke be-
grænsende på det lærings- og erfaringsmæssige udbytte i en 
anden samværskontekst. Samtidig er der meget, der tyder på, 
at samværets karakter både i og uden for klasselokalet er af 

stor betydning for det læringsmæssige udbytte 
af undervisningen. Den sociale integration på 
videregående uddannelser er fx afgørende for, 
hvorvidt de studerende kan håndtere de faglige 
udfordringer og gennemføre deres studie (Ulrik-
sen 2010), ligesom elevernes samværsformer 
i og uden for den gymnasiale klasseundervis-
ning indvirker på undervisningens dynamik og 
omvendt (Hutters & murning, 2013). Så selvom 

samværet i alle de nævnte tilfælde indskriver sig i en pædago-
gisk sammenhæng, er der ingen garanti for, at den set ud fra 
et pædagogisk perspektiv virker befordrende på deltagernes 
læring. For den amerikanske filosof John Dewey (1859-1952) 
kan sociale erfaringer godt have pædagogisk karakter, uden 
at de af den grund har en pædagogisk værdi. Kun de erfarin-
ger som åbner for erfaringsmæssig vækst, det vil sige mere 
erfaring, er i Deweys optik pædagogisk værdifulde. Da det 
pædagogiske mål således er erfaringsmæssig vækst, må erfa-
ringer, der lukker sig om sig selv, modarbejdes. På samme måde 
kan et samvær, der ikke indebærer mulighed for nye og andre 
samværserfaringer heller ikke efterstræbes som pædagogisk 
relevant. Det kan selvfølgelig virke udfordrende, fordi begrebet 
samvær umiddelbart er ladet med mange positive betydninger. 

Dannelse gennem samvær
Når samværet overhovedet er interessant hænger det da 
også sammen med, at pædagogikkens egentlige anliggende 
er at understøtte menneskets dannelse. menneskelig dan-

Mere end undervisning  
og læreplaner  

– om samværet som pædagogisk kategori

AF RASmUS KJÆR, PÆDAGOGISK UDVIKLINGSCHEF, TRÆNINGSSKOLENS ARBEJDSmARKEDSUDDANNELSER (TAmU)

i http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/402019:Danmark-Frikvarteret-bestemmer-din-fremtid-mere-end-det-faglige

ii http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/09/25/012335.htm

Det er undervisningen, der 
hjælper refleksionen over li-
vets små og store spørgsmål 

på vej, og det er undervis-
ningen, der udstyrer os med 
færdigheder og begreber til 

at håndtere dem. 
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nelse handler om den proces, hvormed man udvikler sig til et 
ansvarligt menneske, der forstår og tager ansvar for sig selv 
og sin omverden i fællesskab med andre. Da fællesskabet er 
baseret på mange forskellige samværsformer er det i samvæ-
ret, at dannelsen egentlig må ske. mennesker agerer i mange 
forskellige samværssfærer og derfor er dannelsen flerdimen-
sionel (Benner 2005, Hentig 1998). Dannelsen foregår både 
gennem opdragelsen i hjemmet, ved indgåelsen af relationer 
(ven- og fjendskaber), gennem undervisningsbaseret tileg-
nelse af viden, kundskaber og færdigheder, gennem arbejds-
livets funktioner, i ytringen af holdninger i en offentlig debat 
og ikke mindst gennem kropslig og kunstnerisk udfoldelse. Da 
sådanne dimensioner er knyttet til forskellige måder at være 
sammen på, er det i et dannelsesperspektiv helt naturligt at 
betragte samværet som en central pædagogisk kategori. 
Spørgsmålet er da, med hvilket perspektiv samværet kan 
gøres gældende i pædagogikken. Hvordan træder samværet 
frem i en pædagogisk sammenhæng? I det følgende vil jeg 
redegøre for, at samværet i hvert fald kan anskues fra et 
strukturelt, et kulturelt og et praksissfærisk perspektiv, og at 
det er det sidste perspektiv, som rummer største potentiale 
for nytænkning af det pædagogiske liv.

Samværets formelle strukturer
I et strukturelt perspektiv handler samvær om at indikere 
forskellen mellem undervisning og øvrige aktiviteter – fx 

frikvarter, udflugter og fællesarrangementer. Her er samvæ-
ret en kategori, der optræder til bestemte tider og i bestemte 
rum. Når der ikke er undervisning, er vi stadig sammen men på 
en anden måde end i undervisningen. Denne skelnen kendes 
blandt andet fra landets folkehøjskoler, hvor hverdagen ud 
fra ministeriets optik kan opdeles i undervisning, pædagogisk 
tilrettelagt samvær og øvrigt samvær iii. Når hverdagen på den 
måde inddeles i forskellige samværsformer, sker det også ud 
fra en opfattelse af, at de forskellige typer af samvær har for-
skellige mål, og at den praktiske opdeling af hverdagen bliver 
strukturelt styrende for elevers og læreres bevægelser. Hvor 
undervisningen først og fremmest skal medvirke til elevernes 
faglige udvikling, skal det pædagogisk tilrettelagte samvær 
som bogruppemøder og rengøring medvirke til at engagere 
eleverne i et forpligtende fællesskab, hvor den enkelte tager 
ansvar for sig selv og andre. Det øvrige samvær er netop ikke 
styret, men er alligevel centralt som det øvelsesrum, hvor 
undervisningen og det pædagogisk tilrettelagte samvær 
bærer frugt. Den strukturelle skelnen kendes også fra andre 
pædagogiske institutioner. Hvor grundskolens og gymnasiets 
hverdag er delt ind i undervisningsleksioner, frikvarterer og 
fællesarrangementer, er mange børnehavers hverdag inddelt 
i læreplansarbejde og almindeligt samvær med børnene. 
Samværet bruges i strukturelt perspektiv som en styrings-
mekanisme, der aktivt påvirker elevernes læring i en ønskelig 
retning. Det sker ud fra en overbevisning om, at det gennem 

iii Undervisningsministeriet (2007): Vejledning om indholdsplaner for frie kostskoler: København

Undervisning i Collografi 2015
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undervisning og pædagogisk tilrettelagte samværsaktivi-
teter er muligt at styre på, hvad eleverne lærer og hvordan. I 
et læringsperspektiv er det imidlertid udfordrende at skelne 
mellem de forskellige samværsaktiviteters læringsmuligheder. 
I undervisningen forestiller man sig ofte, at det er muligt både 
at styre og måle på elevernes læringsmæssige output. Det 
læringsmæssige output af matematiktimen testes let ved 
en færdighedsregning og af dansktimen ved en læsetest. 
Alligevel er det – samvær eller ej – netop den enkelte, som 
lærer, og det kan derfor være svært at afgøre, om nogle læ-
ringserfaringer er mere dominerende end de faglige. Fx er det 
ikke utænkeligt, at de elever som gentagne gange har dårlige 
resultater i en test først og fremmest lærer, at de er dårlige 
til matematik og dansk. En negativ læringserfaring, som ret 
beset har en negativ pædagogisk værdi, da den kan forhindre 
eleven i aktivt at gøre sig nye erfaringer inden for fagområ-
det. Også når de dukker op som hverdagslige 
udfordringer i samvær med andre – i kortspil, i 
madlavning, i offentlig debat osv. Simpelthen 
fordi indehaveren af den negative erfaring for-
søger at undgå de negative oplevelser ved at 
afskærme sig fra beskæftigelse sig med fagets 
indhold. Omvendt kan både mobbeofferet og 
den ensomme elev, som er udsat i frikvarte-
rerne, opleve at de trods almindelig kløgtighed 
hæmmes i deres faglige udfoldelse i klassen, 
fordi de ikke længere tør gøre sig gældende i 
det samvær, som klassens undervisning udgør. 
Det understreger pointen om, at pædagogik-
ken som samværets pædagogik må række ud 
over den didaktiske refleksion over undervisning og lærepla-
ner. Det er da nok også kun de færreste, som vil betvivle, at 
undervisningen også består af samvær, og at dette samvær 
påvirkes af de andre samværsaktiviteter, som udfoldes i den 
pædagogiske hverdag. 

Samværets kulturelle karakter
Samværet er derfor ikke blot et begrebsligt alternativ til 
undervisningen. Samværet foregår både i undervisningen, 
i pauserne på udflugter osv. I et kulturelt perspektiv er 
samværet udtryk for en værdibaseret måde at være sam-
men på, hvad enten der er tale om undervisning eller lejrtur. 
Sådanne samværsformer kan selvsagt udfolde sig mellem 
både eksplicitte og implicitte normer for at være sammen, og 
disse kan selvsagt gå på tværs af forskellige samværsakti-
viteter. På gymnasiet med stærke traditioner for elevdrevne 
fritidsarrangementer som bandaftener, musical, fester osv. vil 
eleverne måske også i undervisningen forsøge at gøre deres 
indflydelse gældende. I dette perspektiv handler læring om at 
deltage i den sociale udvikling af kulturen sammen med andre. 
Jerome Bruner er en af de teoretikere, som har argumenteret 
for, at læring forstået som kulturel indsigt langt henad vejen 
er betinget af den sociale interaktion med andre menne-
sker. Læring handler hos Bruner om at tilegne sig viden. Ikke 

forstået som en faktuel og objektiv viden. I en global verden 
med rig mulighed for at få indsigt i andre kulturer, skal man 
være mere end naiv, hvis man påstod, at viden forelå som en 
uforanderlig størrelse, som mennesket ved den rette læring 
kunne tilegne sig. Vi ved, at videnskabelige antagelser ændrer 
sig over tid, og at der er forskel på, hvad vi fra kultur til kultur 
antager for at være sikker viden. Viden skabes i kulturen, og 
da kulturen forhandles socialt, må den læring som handler om 
kulturelt betinget videnstilegnelse være betinget af social 
deltagelse. Kultur og samvær vekselvirker, og det aktive og 
deltagende samvær bliver centralt for forståelsen af den 
kulturelle læring.

Det vil sige, at samværsformerne også er medskabere og pro-
dukter af en særlig kultur i skole og samfund. med samværet 
som optik bliver det mere tydeligt, at samværet i undervisnin-

gen i vekselvirkning med samværet uden for 
undervisningen er medskaber af normer for, 
hvordan elever og lærere agerer.

Samværets praksissfærer
Endelig kan samværet opfattes som de prak-
sissfærer en pædagogisk hverdag udspiller sig 
i på tværs af tid og rum (både i og uden for un-
dervisningslokalet), når fx elever opbygger nye 
venskaber i forbindelse med projektopgaven, 
når højskolekursisten oplever at samtalen til 
aftenkaffen bliver ligeså fagligt indholdsrig som 
undervisningen om formiddagen eller når op-
sætningen af en musical medvirker til mere dy-

namik og motivation i den gymnasiale undervisning. Et under-
visende samvær er sjældent kun undervisende, men bevæger 
sig ind og ud af andre samværssfærer samtidig. Pointen er, 
at forskelligt samvær konstituerer forskellige praksisser med 
normer og adfærdsregulerende koder, der går på tværs af de 
mange aktiviteter, som en hverdag udgøres af i et pæda-
gogisk miljø. Det betyder også, at vi med begrebet samvær 
forstår, at de forskellige fællesaktiviteter indvirker dynamisk 
på hinanden, og at den vellykkede skoledag derfor ikke blot er 
bestemt af den veltilrettelagte undervisning og den dygtige 
lærer (som dog stadig kan have enorm betydning). Læring, 
gennem det vi her kalder samværets praksissfærer, kan fx 
belyses ved hjælp Jean Lave og Etienne Wengers studier i 
situeret praksislæring, som den foregår hos skræddere, slag-
tere, navigatører, jordemødre og anonyme alkoholikere (Lave 
& Wenger: 2003). I disse studier viser det sig ifølge Lave og 
Wenger, at læring ikke kun er et individuelt anliggende, noget 
der foregår inden i hovedet, eller noget der foregår på skole 
og uddannelsessteder. Læring skal opfattes som noget, der 
vedrører og foregår i hele hverdags- og handlingslivet, når som 
helst vi deltager i den ene eller anden samværspraksis. Selv 
den læring, som foregår på en skole, er indlejret i en særlig 
praksis, der betinger et særligt syn på god skik, på viden og på 
intelligens. Viden og læring er situationsbestemt. Det handler 

Læring handler hos Bruner 
om at tilegne sig viden. Ikke 
forstået som en faktuel og 
objektiv viden. I en global 
verden med rig mulighed 
for at få indsigt i andre 

kulturer, skal man være mere 
end naiv, hvis man påstod, 

at viden forelå som en 
uforanderlig størrelse, som 
mennesket ved den rette 
læring kunne tilegne sig. 
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om at tilegne de færdigheder, den viden, de holdninger, den 
humor og andet, der gør os til accepterede medlemmer af en 
praksis. I denne form for praksislæring handler det ikke kun om 
tilegnelse af viden og praktisering af færdigheder, men også 
om at afkode et praksisfelts normer og værdier. Selvom Lave 
& Wenger taler om praksisfællesskaber og ikke 
samvær, kan deres optik på læring hjælpe os 
med at forstå, hvordan en pædagogisk hverdag 
udspiller sig som en navigation mellem forskel-
lige samværssfærer. Frikvarterets fodboldkamp 
kræver anden adfærd end tavleundervisningen 
i klassen og matematiktimen andre afkodninger 
end dem som gør sig gældende på en lejrtur. 
Elever og studerendes samværserfaringer er 
interessante for undervisere og lærere ganske 
enkelt, fordi de udgør et erfaringsmæssigt 
vilkår for undervisningssituationen. Selvom fodbolddrengene 
sætter sig klar til undervisningen efter fodboldkampen, er de 
netop også fodbolddrenge med friske samværserfaringer i ba-
gagen. Erfaringer som har indflydelse på dynamikken i den un-
dervisende samværssituation. Det kan medvirke til at forstå, 
hvordan et undervisende og veltilrettelagt samvær spontant 
tager en stemningsdrejning, der udfordrer relevansen af 
de forberedte aktiviteter. Det kunne fx være en lærer, der i 
kristendomsundervisningen må inddrage en spontant opstået 
konflikt i frikvarteret til at belyse værdien og rækkevidden af 
næstekærlighed. Samværet kan i sfærisk optik anskueliggøre 

de fordele og ulemper, som følger af at inddrage elevers, 
studerendes og kursisters øvrige samværserfaringer i de plan-
lagte undervisningsaktiviteter. Samtidig kan det være med til 
at udvide underviserens rolle til ikke blot at omfatte undervis-
ning i klasserummet men til i større grad at handle om at faci-

litere og rammesætte elevers, studerendes og 
kursisters muligheder for at fortsætte læringen 
uden for undervisningen. På et universitet 
kunne det fx handle om at overveje, hvordan 
man kunne understøtte et miljø, hvor fagligt 
og socialt samvær understøttede hinanden. 
Det kan ske ved at lade den fysiske indretning 
opmuntre til møder i studiegrupper, at lektorer 
og studerende kan spise frokost sammen og 
fortsætte deres fælles faglige drøftelser, at de 
studerende i dagligdagen færdes på de samme 

gange som det videnskabelige personale osv. Hvis samværet 
anskues som en kategori, der går på tværs af undervisning og 
uddannelse som praksissfærer, der netop ikke hører bestemte 
tider og rum til, bliver det også tydeligere, at lærerens strategi 
som facilitator af en læring må variere med situationen.

Samværet understreger pædagogikkens  
uforudsigelighed
Selvom pædagogik handler om at ville noget med andre, lider 
den under det forhold, at fremtiden er uforudsigelig. Vi kender 
den netop ikke. Vi kan planlægge en undervisning ved at 

 Udfordringen er, at vi for det 
første aldrig ved om denne 
læring vil være dem til gavn 
i en fjern fremtid og for det 

andet at vores planlagte 
undervisning ofte kommer til 
kort i mødet med den sociale 
virkelighed, som undervisnin-

gen udspiller sig i.

Undervisning i fysik Eksperiment med telefon
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spørge til, hvad eleverne skal lære, hvordan de skal lære det og 
hvorfor de skal lære det. Udfordringen er, at vi for det første 
aldrig ved om denne læring vil være dem til gavn i en fjern 
fremtid og for det andet at vores planlagte undervisning ofte 
kommer til kort i mødet med den sociale virkelighed, som un-
dervisningen udspiller sig i. Fra min egen undervisningserfa-
ring ved jeg, at det samme undervisningsprogram kan fungere 
fantastisk i den ene klasse og elendigt i den anden. Ganske 
enkelt fordi samværsformerne i og uden for undervisningen 
adskiller sig fra elevgruppe til elevgruppe. Hvis undervisnin-
gen betragtes som en samværsbaseret aktivitet, åbner det 
imidlertid op for de værdier, som de uforudsete hændelser 
i undervisningen fører med sig. Det giver rum for at gribe 
stemningen her og nu, at reagere på det, der rører sig i sam-
været. Det giver rum for at forlade det planlagte og i stedet 
udfolde pædagogikken spontant i overensstemmelse med, 
hvad eleverne har behov for. Teknikken og metoden træder i 
baggrunden for evnen til at lure stemningen, kode adfærden 
og sætte ind med den rette handling. Samværet skal selvføl-
gelig stadig være indholdsbaseret. man er altid sammen om 
noget, men hvis de professionelle undervisere husker sig selv 
på, at det er samværet, som konstituerer undervisningssitu-
ationen, bliver det mere meningsfuldt at slippe metoden og 
lytte til den personlige dømmekraft i situationen. Det betyder 
ikke, at alle samværsformer er lige gode, det betyder, at det 
undervisende samvær netop må genfortolkes, når det mister 
pædagogisk værdi. Hvis en pige erfarer, at hun intet forstår i 

samfundsfag og derfor mister lysten til at beskæftige sig med 
samfundsrelaterede spørgsmål, er der tale om en lukkende 
erfaring med ringe pædagogisk værdi. Et godt samvær må 
kunne give anledning til flere samværserfaringer. Det betyder, 
at det indadtil må basere sig på et sæt af fælles interesser og 
udfordringer, som vækker deltagernes nysgerrighed, og at det 
udadtil må forholde sig åbent for erfaringspotentialet i andre 
samværsformer. Det fordrer i en pædagogisk sammenhæng 
både mod til at åbne sig for det nye og ansvar for at dømme 
samværsformer for pædagogisk ringe i tilfælde af, at disse 
lukker sig om sig selv og bryder potentialet for erfaringsmæs-
sig vækst i samme eller andre sammenhænge. Det stiller også 
krav til de pædagogiske miljøer om ikke at lukke sig om sig selv 
men lade sig inspirere af den måde, hvorpå undervisning og 
samvær andre steder kombineres. Det tvinger til overvejelser 
over de pædagogiske konsekvenser, sådanne overlap har for 
elever, studerende og kursister i landets forskellige skole- og 
uddannelsestilbud, og det påkræver et skærpet blik på den gen-
sidige betydningsdannelse forskellige samværsformer imellem.   
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”Den sidste nadver”. 
Drama 2. årgang 2015 
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Folkeoplysningen skal være vedkommende, relevant og tale 
ind i den tid vi lever i. Folkeoplysning handler om forplig-
tende fællesskaber og om demokratisk dannelse og det 
aktive medborgerskab. Er det vedkommende, relevant og 
moderne? Ja, det kan vi, der er i folkeoplysningen, jo nok 
blive enige om. men mon vi med de ord – de mange, mange 
ord – kan forklare andre, at folkeoplysningen ikke kun hører 
fortiden til? Jeg tror det ikke. men det er ikke ordene, der er 
noget galt med. mange kræfter er blevet brugt på at finde 
nye ord. mange kræfter er blevet brugt på at diskutere, hvad 
demokratisk dannelse er i dag.

En sommerdag i 2014 på Folkemødet stod vi en lille flok med 
en fadøl og diskuterede folkeoplysning og demokratisk dan-
nelse. Vi blev enige om at mødes om samme emne senere på 
året under mere formelle rammer dvs. i Dansk Folkeoplysnings 
Samråds (DFS) mødelokaler. Så skulle der snakkes igen. måske 
kunne vi blive enige om en tænketank om emnet, som kunne 
bidrage med flere ord og mere snak. men det skete ikke. Der var 
nemlig én, der sagde: ”måske skal vi handle. måske skal vi ikke 
snakke om demokratisk dannelse. måske skal vi vise, hvad det 
er”. Sådan blev initiativet Folkeoplysning for Flygtninge født. 

Verden har i øjeblikket det største antal 
flygtninge siden 2. verdenskrig. I alt 51,2 mio. 
mennesker er på flugt. I 2014 kom 14.815 af 
dem til Danmark. En flygtning er kendetegnet 
ved at være alene i det fremmede. Han eller hun 
er uden det netværk, som giver et tilhørsforhold 
i et fællesskab og kontakter, der kan give job 
eller viden om, hvordan man begår sig i sam-
fundet. I et fremmed miljø, hvor man ikke er bekendt med 
de herskende værdier og normer, og hvor man ikke kender 
forholdene og de praktiske måder at håndtere dem på. 
Folkeoplysning handler om stærke fællesskaber og om 
aktivt medborgerskab. Vi kan møde flygtningene som aktive 
medborgere og trække dem ind i vores fællesskaber. Det har 
både vi og de glæde af. Det har det danske samfund, eller de 
samfund som flygtningene måske kan vende tilbage til, glæde 
af. Det er til det fælles bedste.

med initiativet tager vi ikke stilling til, hvor mange flygtninge, 
Danmark skal tage imod, eller hvor længe de bliver. Det er 
et politisk spørgsmål. Vi har fokus på at byde de flygtninge, 
der kommer, velkommen på en ordentlig måde. Vi har fokus 

på at give dem et godt ophold i Danmark den tid, de er her, 
ved at involvere dem i det danske foreningsliv og den danske 

folkeoplysende tradition. Og så har vi jo også som 
medborgere en forpligtelse til at sætte os ind i 
hvem flygtningene er, og hvorfor de flygter.

Der findes allerede mange aktiviteter i de folke-
oplysende foreninger og skoler. Indtil videre har 
vi i DFS samlet oplysninger om 100 forskellige 
aktiviteter spredt over hele landet. Der er både en 

uges lynkursus for syriske flygtninge på en højskole, debatar-
rangementer om, hvorvidt man i EU skal være solidarisk om 
modtagelse af flygtninge, et praktikophold for en tjetjensk 
flygtning, en klub for børn og unge på et asylcenter og mange 
flere. Og vi er overbevist om, at der er endnu flere. Dem vil vi 
finde frem til og fortælle om. Vi vil også opfordre hele den fol-
keoplysende verden til at gøre endnu mere for de flygtninge, 
der kommer hertil, så alle får et folkeoplysende tilbud, der kan 
ruste dem til deres fremtidige liv og virke. Og så vil vi opfordre 
den folkeoplysende verden til at rejse sin stemme i debat-
ten om flygtninge med de værdier, vi står på om demokrati, 
ytringsfrihed, åbenhed, tolerance og ligeværd. Disse værdier 
vil vise folkeoplysningen som vedkommende og relevant i den 
tid vi lever i.

Verden har i øjeblik-
ket det største antal 
flygtninge siden 2. 

verdenskrig. I alt 51,2 
mio. mennesker er på 

flugt. 

Folkeoplysning for flygtninge
AF TRINE BENDIX KNUDSEN, SEKRETARIATSLEDER, DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAmRÅD

Levende sammen
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Det gode fællesskab er kendetegnet ved, at det dannes af 
vores forskelligheder. Det fællesskab, hvor alle hele tiden gør det 
samme, bliver hurtigt for mange forudsigeligt og kedeligt og kan 
i værste fald udarte til fascisme, hvor magthaverne hele tiden 
definerer, hvad der skal ske, og hvad der er rigtigt og forkert. 

Og modbilledet, hvor enhver kun er optaget af sig selv, skaber 
ensomhed og manglende selvindsigt, fordi man hele tiden 
spejler sit eget selvbillede og kommer til at mangle den helt 
grundlæggende glæde, det giver at sætte sig selv i spil i 
relationer med andre mennesker. I forskelligheden ligger også 
oplevelsen af, at du selv har værdi netop i kraft af, at du bidra-
ger med noget unikt, som kan sættes i relation til de andre.

musikundervisningen og musikalsk samvær har i helt særlig 
grad muligheden for at udvikle denne erkendelse. Når eksem-
pelvis en fløjte og en klarinet spiller en duet træder det tydeligt 
frem. Først spiller fløjten, dernæst spiller klarinetten, og nu 
spiller begge instrumenter. Hvis den ene musiker er væk, falder 
det hele fra hinanden. Begge er nødvendige, og i samspillet 
opstår noget større tredje, større end de to hver for sig.

Denne egenskab ved musikalsk sammenspil – at det indivi-
duelle og det fælles i skiftende grupperinger er indlejret i 
selve stoffet – kan benyttes til at styrke det gode fæl-
lesskab. Og en ekstra og afgørende trumf er, at den ene 
musiker kan spille en enkel rolle, der for den musikalske 

sammenhæng er fuldt ud så vigtig, som den vanskeligere 
rolle, der udføres af en anden musiker.

Herunder er en model for fællesskabets udviklingstrin set i 
relation til sammenspilsundervisningens kontekst:

1:  Vi befinder os i samme rum, og vi behandler 
hinanden ordentligt.

2:  Jeg ved, at jeg udfylder en funktion i fællesska-
bet. Det betyder noget, at jeg er der og gør det 
så godt, jeg kan.

3:  Jeg forstår, at det jeg laver, passer til det, du gør. 
Vi indgår i en relation.

4:  Jeg erkender, at jeg med mit initiativ og min in-
dividualitet kan påvirke fællesskabet positivt og 
inspirere de andre, ligesom de kan inspirere mig 
til gavn for helheden.

5:  Jeg erkender, at det er et vigtigt mål, at alle 
deltagende får mulighed for at bidrage til 
fællesskabet med det, de kan, og at det gode 
fællesskab kendetegnes ved forskellige deltage-
res forskellige input.

Sammenspil har et slutprodukt, og i det ligger der naturligvis 
en rigtig god motivation. Til sidst hører vi resultatet af det, 
vi har øvet på og kan spille det for andre, som sandsynligvis 

Træning i fællesskab
AF CARSTEN BORBYE NIELSEN, mUSIKLÆRER PÅ DEN FRIE LÆRERSKOLE

Kor
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klapper og siger, de synes, at det er godt. I hvert fald, hvis det 
er musikernes forældre!

Her ligger imidlertid i forbindelse med undervisning også den 
helt store faldgrube, fordi man kan komme til at bilde sig selv 
og sine elever ind, at det at opføre nummeret er formålet 
med undervisningen. men det er det ikke – at spille numme-
ret er et delmål!

Formålet er at blive dygtigere til at spille sammen, at blive 
klogere på musikkens sprog og virkemidler generelt og efter 
min mening som noget meget væsentligt at blive bedre til at 
samarbejde i og bidrage til et fællesskab. Personlig dannelse 
kunne man også kalde det.

Et dogme i musikkens verden er forestillingen om, at man her 
er kropslig, lyttende, følelsesfuld og skabende, og at musikken 
er bærer af fællesskabet. men ligesom de fleste andre fag kan 
også musikfaget være rammen om udskillelse, følelse af ikke at 
slå til, følelse af at være udenfor og af ikke at forstå, hvad der 
sker. Opgaven for musiklæreren er at give eleven en musiksprog-
lig forståelse og træne konkrete færdigheder, der gør at den 
umiddelbare oplevelse af det fælles understøttes af mening og 
mulighed for at den enkelte kan bidrage med sin personlighed og 
sin inspiration. Altså at eleven også oplever et fagligt fællesskab.

men kigger vi på traditionen i sammenspilsundervisningen 
er billedet desværre et andet. Her er fokus alt for ofte på 
efterligning af en CD-indspilning og på lærerens: "Gør som jeg! 
Se her! Sæt fingrene sådan her!" og på individuelt fokus på at 

gøre noget rent spilleteknisk korrekt i stedet for på musikalsk 
udvikling, relation, forståelse og personligt udtryk. Det må 
være en del af lærerens ambition, at sidstnævnte parametre 
også kommer i spil.

”Mennesket er ingen Abekat, 
bestemt til først at efterabe de andre Dyr, 
og siden sig selv til Verdens Ende, 
men han er en mageløs, underfuld Skabning, 
i hvem Guddommelige Kræfter skal kundgiøre, udvikle 
og klare sig giennem tusinde Slægter”.

(Grundtvig)

Hørelærepædagogen 1 Steen Pedersen, der blandt andet 
underviste på Århus musikskole og på musikkonservatorierne 
i Odense og Århus, udviklede i starten af 80’erne et materiale, 
som han kaldte improvisationshørelære. materialet blev aldrig 
udgivet, hvilket er en stor skam. Steen løste nemlig her på 
genial vis det, der er ethvert kreativt fags evige dilemma: 

På den ene side er der et håndværk, et konkret sprog, en tra-
dition og en æstetik, der skal overleveres. En arv som eleven 
skal beriges med. Et indtryk.

På den anden side skal eleven ikke opdrages til blot at være 
en efterligner, der gør, hvad hun får besked på, men der skal i 
undervisningen inspireres til og skabes mulighed for, at eleven 
kan være til stede i verden som et levende menneske, der 
selv finder en form og i det mindste i de kunstneriske fag får 
mulighed for at skabe noget, der tager afsæt i egne tanker og 
egen inspiration. Et udtryk.

Steens materiale indeholder en række konkrete øvelser, 
hvis grundide er beskrevet og eksemplificeret i min nye bog. 
Øvelserne varierer i deres form og primære sigte, men det 
bærende princip kunne udtrykkes sådan:

Sæt rammer op for en improvisation, 
således at eleverne, mens de spiller, leger og udtrykker sig, 
tilegner sig musikalsk forståelse og hørelæremæssige 
færdigheder

Det er i virkeligheden helt enkelt, og princippet kan anvendes 
i alle fag og bliver det også mere eller mindre bevidst, men 
specielt i sammenhænge, hvor der er et slutprodukt, forfal-
der man let til at lave "abekatteundervisning", hvor eleverne 
fratages retten til sprog og forståelse og indflydelse på den 
verden, de er en del af. Sådan skal det ikke være!

Carsten Borbye Nielsens bog ”Træning i fælles-
skab – en sammenspilsdidaktik” er netop udkom-
met og kan bestilles på forlaget Dansk Sang. 
www.dansksang.dk1 Hørelære er den musikdisciplin, der beskæftiger sig med genkendelse af rytmer, 

toner og harmonier, dvs. bevidstgørelse af musikkens sprog.

Personlighed og inspiration
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Indlevelse og udtryk
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I skrivende stund er biblioteket prydet af et farveorgie af 
røde, gule og grønne sedler. Vi er godt i gang med at sortere 
og kassere i de godt 26.000 bøger, som biblioteket indehol-
der. I løbet af forsommeren flytter vi biblioteket fra Fortet til 
nye lokaler i hovedbygningen umiddelbart i sammenhæng 
med spisesalen og indgangsfoyeren.  

Lokalerne i det nuværende bibliotek i Fortet har i mange år 
trængt til en grundig renovering, og biblioteksudvalget har 
i flere omgange haft planer om ændringer og ommøblering. 
Et arbejde som nu endelig bærer frugt.

Den fysiske flytning og nyindretning af bibli-
oteket bliver det umiddelbart synlige resultat 
af det arbejde, vi lige nu er i fuld gang med. 
men forud for selve den fysiske flytning ligger 
en tanke om et studiebibliotek, som er fast 
forankret i læreruddannelsen og er en inte-
greret del af de studerendes liv på Den frie 
Lærerskole. Tanken med at flytte det fysiske bibliotek til 
en mere synlig placering i umiddelbart nærhed af spise-
salen er bl.a. at gøre det lettere tilgængeligt at bruge 
biblioteket.

Det nye bibliotek bliver på lidt færre kvadratmeter og derfor, 
men bestemt ikke blot derfor, er vi nu i fuld gang med at 
kassere bøger. Ethvert bibliotek bør rette sig præcis mod den 
målgruppe, det er tiltænkt. Bestanden af bøger i biblioteket 
skal være tilpasset de behov såvel undervisere som stude-
rende har. Da de behov til stadighed ændrer sig i takt med, 
at uddannelsen ændres og udvikles, må materialebestanden 
i biblioteket naturligvis også ændre sig. Det kræver målret-
tede nyindkøb og målrettet kassation. 

Er du i tvivl, så smid det ud
Hvordan kan bibliotekaren vide, hvad underviserne og 
studerende har brug forat have stående på biblioteket? Tja, 
det kan hun, hvis de fortæller hende det. Hvis biblioteka-
ren er en del af studielivet, hvis hun ved hvad der foregår 
på skolen og lærer såvel studerende som undervisere at 
kende, bliver det meget lettere for bibliotekaren at målrette 
bibliotekets udbud, og ikke mindst bliver det lettere og 
mere naturligt for såvel underviserne og studerende at 
komme med ønsker til, hvad der skal stå på bibliotekets 
hylder. I praksis har fagudvalgene været på biblioteket og 

markere, hvilke bøger, de vurderer, er brugbare og uundvær-
lige i skolens bibliotek. mange mennesker er involverede i 
sorteringen af bogbestanden, og for at vi skal kunne bruge 
biblioteket, mens vi sorterer, har jeg til lejligheden opfundet 
farvesystemet. Alle bøger med røde sedler kasseres, alle 
med de gule kommer i fagudvalgenes lokaler eller i ma-
gasin, og ikke mindst alle bøger med grønne sedler flytter 
videre med til det nye bibliotek.

Jamen ka’ hun da slet ikke lide bøger?
Jo, jeg elsker bøger. Nogle bøger kan gøre mig helt salig, når 
jeg bladrer i dem. Smukke bøger, hvor der er gjort noget ud 

af indbinding, grafik og opsætning – for slet ikke 
at tale om duften af bøger… uhm. Gode fagligt 
interessante bøger, som lige præcis giver de 
studerende og mig, de oplysninger vi leder efter, 
kan virkelig gøre mig glad.

men bøger, som blot fylder op og blot bliver stå-
ende, fordi ”man da ikke smider bøger ud”, har jeg ikke mange 
følelser overfor. Der er efter min mening absolut ingen grund 
til at bøger, vi måske får brug for... engang, skal fylde op på 
bibliotekets hylder. De bøger skaffer vi let og hurtigt hjem via 
bibliotek.dk eller finder dem frem fra bibliotekets magasin, 
hvor vi i forvejen har en ret stor samling af bl.a. pædagogisk 
litteratur.

At flytte et bibliotek 
AF TINA KARINA mORTENSEN, BIBLIOTEKAR

Ethvert bibliotek bør 
rette sig præcis mod 

den målgruppe, det er 
tiltænkt. 

Et sjældent øjeblik
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Hov, den vil jeg også lige låne
Når vi rydder ud på bibliotekets hylder, står kun det bedste 
og for os mest relevante tilbage. Det betyder, det er meget 
lettere at få øje på bl.a. de nye bøger. Når man træder ind i 
biblioteket, skal det helst virke overskueligt og imødekom-
mende, så det er let at finde det, man kom for at finde. Når 

det er allerbedst, finder man også liiige noget, man ikke 
havde planlagt at finde. En ny bog om spiselige planter, en 
spændende artikel om faglighed eller måske hylden med 
matematikdidaktik, som, man egentlig godt vidste, var 
der, men aldrig havde fået øje på før. Det øger den faglige 
nysgerrighed og lysten til at fordybe sig i nye interessante 
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emner. Det er vel lige præcis det, et bibliotek gerne må 
opfordre til.

Jeg Googler det lige
… er vist en af de mest brugte sætninger i vores hverdag. 
Stort og småt finder vi på internettet, og man kan med rette 

spørge sig selv, om vi i en tid, hvor alt (næsten) findes på 
nettet, virkelig har brug for et bibliotek med bøger? 

Som bibliotekar bruger jeg internettet konstant. Google er 
min gode ven, men bestemt ikke den eneste ven. målrettet 
søgning i diverse databaser, hvor jeg hurtigt finder gode 
og relevante oplysninger, er ofte langt mere brugbar. Andre 
gange er bøger den bedste kilde til information. Bøger in-
deholder ofte længere mere diskuterende og dybdegående 
tekster. Tekster som ofte ikke ligger gratis tilgængeligt på 
nettet. I det hele taget går al informationssøgning ud på at 
vurdere, hvor man bedst finder hvilke informationer. 

Plads til fordybelse
At læse på skærm eller i en fysisk bog er formodentlig mest 
et spørgsmål om vane. Hvad, jeg synes, er vigtigere end den 
fysiske udformning, web kontra papir, er indholdet og ikke 
mindst det udbytte læseren opnår. Hvad, jeg mener, er en 
overvejelse værd, er vores evne som læsere til at fastholde 
koncentrationen og fordybelsen i måske ikke helt let tilgæn-
gelige tekster. Det er en af de store udfordringer, som jeg 
tror, brug af bøgerne kan hjælpe os med at træne. mange 
finder det lettere at fastholde koncentrationen, når de læser 
i papirform end på nettet, hvor vi efterhånden er trænet i at 
skimme en webside lynhurtigt. Netop evnen til ikke blot at 
skimme, men også undervejs i læsningen at kunne reflek-
tere, vurdere og ikke mindst nuancere er vigtigt, hvis vi skal 
mere end blot reproducere viden. 

Hvor ligger biblioteket?
Ja, rent fysisk kommer biblioteket, som før nævnt, til at ligge 
i forbindelse med spisesalen og foyeren. men at have et bib-
liotek er vel ikke et mål i sig selv. Et moderne studiebibliotek 
skal have en nytteværdi. Biblioteket skal stille information 
til rådighed, men også gøre alle studerende i stand til på 
letteste måde at fremskaffe disse informationer, selv tilegne 
sig og gerne producere ny viden. Derfor bør biblioteket være 
en naturligt integreret del af alle fag og hele skolen. Det 
kræver en veltrimmet materialebestand i såvel fysisk som 
webbasseret form. Det kræver samarbejde med undervisere 
og studerende. men ikke mindst kræver det en god udnyt-
telse af biblioteket og de mange ressourcer, der ligges i det, 
en erkendelse af at biblioteket er mere end blot håndtering 
og hjemkaldelse af bøger. En aktiv stillingtagen til, hvordan 
bibliotekets personale udnyttes bedst, giver langt de bedste 
muligheder for udvikling. 

På biblioteket glæder vi os rigtig meget til den dag, vi skaber 
en kæde af hænder for at flytte bøger fra det gamle til det 
nye bibliotek. men ikke mindst glæder vi os over den udvik-
ling, som rækker ud over bibliotekets fysiske udformning.

Fortælling
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”Den sidste nadver” 
Drama 2. årgang
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Salen er fyldt til bristepunktet. En gruppe unge aftegnes i 
silhuet, mens det blå lys stiger. En stille kaldende saxofon. 
magien er i gang. Figureres tilsynekomst i rum og bevægelse 
fortæller en historie i teaterets sprog. Vi er til Den Frie Teater-
festival på Lærerskolen, som afholdes for femte år i træk. En 
festival, arrangeret af drama og teaterstuderende på Den Frie 
Lærerskole, hvor der er inviteret en række teaterhold fra lan-
dets efterskoler, højskoler og HF-dramaklasser. Alle kommer 
de med deres forestillinger – og er publikum til andre. Derud-
over viser de studerende fra Lærerskolen deres forestillinger. 
I alt er vi ca. 200 udøvende teatermennesker, der puster liv 

i 11 forskellige dramatiske universer i løbet af dagen. Det er 
stor mangfoldighed af genre og udtryk, der møder en i de fem 
forskellige spillelokaler: Naturalisme, sketch, teaterkoncer-
ter, fysisk-ekspressive forestillinger, klovne og arbejde med 
tomtekster. Desuden kommer den semiprofessionelle teater-
gruppe ”Teater uden væge” forbi og giver alle en fantastisk 
teateroplevelse om aftenen. Det summer af kreativ energi og 
liv overalt på skolen hele dagen. Da lyset slukkes efter sidste 
forestilling, og klapsalverne dør ud, begiver alle sig, berigede 
og inspirerede, hjem til mere teaterarbejde. 

Den frie teaterfestival
lørDag Den 7. marts 2015, kl 10-22

Oplev en dag på Den frie Lærerskole hvor alt står i 
Teatrets, magiens og forvandlingens navn

Gratis Entré

Den frie teaterfestival foregår på
Den frie lærerskole

Svendborgvej 15
ollerup

5762 veSter Skerninge

Den Frie Teaterfestival
– udveksling og inspiration

AF HANNE KIRK, DRAmA OG TEATERLÆRER PÅ DEN FRIE LÆRERSKOLE
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Det er nu syv år siden de fire frie skoler i Ollerup begyndte at 
samarbejde om at skabe det, der i dag er Danmarks største 
grundlovsfest: Grundlovsfesten i Ollerup

I de sidste 6 år er dagen vokset fra at tiltrække et par hund-
rede udefra, til at blive en folkefest med over 2500 deltagere. 
med et blik på bl.a. Norge, som er kendt for sin farverige og 

glade fejring af nationaldagen er det lykkedes at gøre dagen 
festlig, folkelig og fornøjelig med politiske taler, opvisninger, 
musik underholdning for børn og meget andet.

Fra Grundlovsfest til Demokratifestival
Efter endnu en skøn fejring i 2014 stod De fire frie skoler i 
Ollerup tilbage med spørgsmålet, om det kommende år – 2015 

Demokratifestival 2015
AF ANNELINE KÖHLER JUUL, KOORDINATOR FOR DEmOKRATIFESTIVALEN
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– 100 året for Grundlovsændringen af 1915–skulle bruges 
som afsæt for en ny udvikling eller Grundlovsfesten skulle 
fortsætte i sin kendte form. Svaret blev et både-og– udvikling 
og tradition - og Demokratifestivalen var født.

I arbejdet med festivalen blev det klart, at fokus ikke skulle 
begrænses til at fejre 100 året for bl.a. kvindernes stemmeret, 

men også at debattere og kritisk undersøge demokratiets 
tilstand i dag. Her i blandt tage fat i debatter som ikke altid 
fylder i det politiske landskab – som f.eks. fredsdebat.

I 1915 før ændringen af Grundloven havde kun 15 % af 
befolkningen stemmeret – og en festival kunne hjælpe os med 
at sætte fokus på, om demokratiet i dag er levende, folkeligt 
og for alle.

Samtidig ønskede vi en festival som inviterede det omgivende 
samfund med ind som arrangører og særligt at invitere unge 
med ind i festivalen som deltagere.

To nyskabelser: Sydfyn med som arrangører og 
den 4. juni med i festen
Skolerne udviklede derfor i år den traditionsrige Grundlovs-
fest til en hel festival med to nyskabelser. Alle institutioner 
og foreninger på Sydfyn blev inviteret til at byde ind med 
arrangementer hen over to måneder op til den 4. og 5. juni. 
Opbakningen har været stor og det har ført til et væld af 
arrangementer fra gymnastik, musik og udstillinger – til kon-
certer, konferencer og debat som alle kan ses på hjemmesiden 
www.demokratifestival.dk 

For at styrke samtaledelen af festivalen og få flere unge 
deltagere blev den 4. juni inddraget som festivaldag og alle 
efterskoler og højskoler i Danmark blev inviteret til at deltage 
– en invitation som her i april foreløbig 10 efterskoler har sagt 
ja til. Samtidig er der kommet helt nye arrangementer som Et 
aktivt borgermøde ved havet, samtalecaféer, poetryslam om 
det levende ord, demokratiske sportsformer, konkurrencer og 
meget andet til – med inspiration fra de unge..

Det traditionsrige og det nye – og alle er  
velkommen
Grundlovsdagen er fastholdt som en festdag i Ollerup i sin 
kendte form med samtale, musik og i år med taler af bl.a. 
Statsminister Helle Thorning Schmidt, Anne marie Helger, 
Peter fra Store Nørd og med mad, musik, opvisning, hygge og 
friluftsbad. Hvor mange deltagere vi ender med at blive er 
endnu uvist, men der er ingen tvivl om, at 100 året vil blive 
fejret med manér og vi i fællesskab vil skabe en masse god 
debat og demokratiet netop nu.

Alle er velkommen
Festivalen er støttet af bl.a. Folketingets Grundlovspulje og 
FFDs Oplysningsmidler.

Mere info på www.demokratifestival.dk
De fire frie skoler i Ollerup er:
Den Frie Lærerskole: dfl-ollerup.dk
Gymnastikhøjskolen i Ollerup: ollerup.dk
Ollerup Efterskole – sang og musik:ollemus.dk
Ollerup Friskole: ollerupfriskole.dk
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Ønsker du at bo
– i Rokoko-værelset, Van Gogh-værelset eller måske snarere 

i Street-art-værelset? 

AF ELIN ØSTERGAARD, UNDERVISER I BILLEDKUNST PÅ DEN FRIE LÆRERSKOLE

Det der tidligere hed ”Gymnastikgangen” er nu 

omdøbt til ”Kunstgangen”. Formning- Billedkunst 

har sammen med Elin Østergaard, Billedkunstlæ-

rer, udsmykket værelserne og dele af gangarealet. 

Enkeltværelserne på ”Kunstgangen” indgår som 

en del af Kursuscenter BORGEN. Sammen med 

HUGIN og HILTON er der i alt 31 enkeltværelser 

og 42 sengepladser, der gør det muligt at gen-

nemføre kurser med kost og logi.

(Red)
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Han kigger på dig. Den sorte rapper med omvendt cap og 
guldkæder. mimik og gestik er rapperens ”sign”. Farverne er 
dystre, formerne svulstige. Der er en dramatisk tone over 
det. Billedet er malet i olie, næsten fotografisk, sat direkte på 
væggen – med en svævende guldramme omkring. På væggen 
er der også malet en mørkegrøn firkant, som understreger 
stemningen af det selvhøjtidelige. Barbara fra 1. årgangs 
billedkunsthold har lavet sin egen fortolkning af ”Barokken” – 
eller snarere: hvad hun synes er ”barokt” i dag. 

Formning/Billedkunst-linjefaget er i gang med at udsmykke 
skolens kursistværelser og -gange. Sidste år forgreb vi os 
på afdelingen ”Hugin”, – og nu forvandler vi en ny fløj, som 
hed ”Gymnastikgangen”, til ”Kunstgangen” ved at udsmykke 
værelser og gange med nyfortolkninger af Kunsthistoriens 
største epoker, genrer, stilarter og kunstnere. Til hvert rum 
laver de studerende forskellige parafraser over kendte værker 
og stilarter. De definerer rummenes farver og laver gæstebø-
ger, hvori de fortæller om deres kunstner eller kunstretning og 

Fællesrum på Kunstgangen
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”Et nuanceret forhold 
til rum er en kompe-

tence, der kan hjælpe 
os med at navigere 

gennem livets mange 
situationer og valg”. 

om de tanker, de har gjort sig om rummet og udsmykningen. 
I gæstebogen kan deres gæster så f.eks. tegne videre eller 
skrive om ”besøget i værelset”.

Kunst på væggene – sku’ det nu være nødvendigt?! ”Ja”, siger 
vi naturligvis på Formning/Billedkunst-linjefaget på Den frie 
Lærerskole. Det er faktisk nærmest nødvendigt. Når vi skaber 
oplevelser og omsorg for vores fysiske rammer, giver dem 
sanselighed og fortællinger, så drager vi omsorg 
for de mennesker, der skal bo her. Vi siger hjerte-
ligt ”velkommen” til dem i den æstetiske forstand.  

I faget arbejder vi med læringsrum og æstetik, og 
vi ser på, hvordan de fysiske rammer, så som lys, 
farver, design, indretning og bl.a. kunst på væg-
gene, har betydning for læringsprocessen. mange 
tager for givet, hvordan vores rum indrettes. Ofte 
tænker vi primært på funktion og på det praktiske element. 
men at rummene kan indbyde til oplevelser og anden brug, er 
noget, som kan skabe positive associationer. 

”Et nuanceret forhold til rum er en kompetence, der kan 
hjælpe os med at navigere gennem livets mange situationer 
og valg”. Citatet er fra bogen Læringsrum af Jensen og Bøjer 
og er ét af de argumenter, vi arbejder med, når vi vælger 
at indrette rummene forskelligt. Forfatterne siger også, at 
”sociale relationer og adfærd hænger nøje sammen med de 
fysiske rammer”. Helt bogstaveligt håber vi, at kursisterne af 

ren nysgerrighed vil ind og besøge hinanden for at se, hvilken 
kunstner, der huserer her! De æstetiske læringsprocesser 
handler bl.a. om at kommunikere om, fra og til følelser. I rum 
skabes følelser, når vi indretter med farver og visuelle fortæl-
linger. Vi sætter følelser og tanker i gang hos modtageren. I 
faget skal de studerende kunne skabe, forstå og kommunikere 
via billeder. Dette øver vi bl.a. i sådanne projekter. 

Hvorfor kunsthistorien? Vi står alle på skuldrene 
af vores fortid. For at forstå os selv, må vi forstå 
vores fortid. Vi bygger bro mellem vores genera-
tioner, mellem fortid, nutid og fremtid. De stude-
rende får et forhold til deres kunsthistorie, når de 
laver egne nyfortolkninger og indtænker den i en 
nutidig helhed. Vi håber også at kunne gøre vores 
kursister mere interesserede i kunsthistorien. Og 
endelig arbejder vi med begrebet ”entreprenør-

skab”, som vi tolker til at handle om at gå fra idé til handling, 
men hvor handlingen skal have betydning for andre end én 
selv. I en del af billedkunsttimerne sørger vi således for at 
komme ud af værkstedet og bidrage med vores faglighed, 
således at det kommer andre mennesker til gode.

Så…næste gang du kommer som kursist på Den frie Lærer-
skole, kan du komme til at bo hos Van Gogh eller Andy Warhol 
og marilyn monroe, i Rokokoens univers, hos impressioni-
sterne, i Art Nouveau-stil, hos hulemalerne, i det Postimpressi-
onistiske værelse og meget mere. Hjertelig velkommen!
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Kunstgangen 
AF KATHRINE mORTENSEN, LÆRERSTUDERENDE 2.ÅRG

Den tidligere Gymnastikgang fik sit navn efter dens brug og 
placering. Førhen lå gymnastiksalen direkte under gymnastik-
gangen, så placering og formål gik op i en højere enhed. I dag 
ligger skolens dramasal under gymnastikgangen, og derfor 
har den ikke længere samme formål. Vores skole 
har tidligere haft succes med at transformere rum, 
der ikke længere lever op til deres formål. Gymna-
stikgangen bliver nu brugt af kursister og andre 
udefrakommende, der skal bruge en rum tid på 
skolen og i den forbindelse mangler en base. Den 
har med andre ord fået et nyt formål, der sam-
tidig kræver nyt liv. Hvordan giver man bedre en 
gang og dens værelser nyt liv end at lade de nye 
kreative studerende udtrykke deres kunstneriske 
egenskaber, og på den måde puste nyt liv i det ellers udslidte? 

Værelserne bliver udsmykket med kunst fra de mange forskel-
lige kunstneriske perioder, og gangen bliver derfor i sin helhed 
en kunstnerisk oplevelse. Den nye Kunstgang, skal ikke blot 

byde kursisterne på en visuel oplevelse, den skulle også gerne 
være eksempel på den kreativitet Den frie Læreskole rummer.

Det har været elevernes opgave at gengive og formidle en 
kunstnerisk historisk periode i form af et eller flere 
produkter og en lille skrivelse om den gældende 
periode. Store kunstværker, der står i front for 
perioderne, pryder nu væggene på en stor del 
af værelserne. På det ene værelse er Van Goghs 
solsikke gengivet i flere varianter og fra flere 
vinkler. En af ekspressionismens frontfigurer. 
Den kanariegule farve, der bliver brugt flittigt i 
originalen, er også at finde på gengivelsen, så 
man derved bevarer en vis originalitet, og gæsten 

derfor får en klar fornemmelse af kunstneren og den periode 
værket repræsenterer.

På et andet værelse er monets åkander gengivet men med 
et mere nydesignet præg. Her er det impressionismen, der 
residerer. Igen har man valgt at have en farvekode, der ikke 
kun holder sig til de originale værker, men også giver en 
helhed til rummet, så den besøgende ikke forstyrres for 
meget. Det store fællesrum skal fungere som samlingssted 
for de besøgende og er derfor også blevet samlingssted for 
eksempler fra hver historisk periode, der er repræsenteret 
på værelserne. Du bliver med det samme præsenteret for en 
væg fyldt med forskellige udtryk og har derefter mulighed 
for at gå i dybden med hvert enkelt udtryk udstillet i det 
enkelte værelse. 

Det er projektets store formål og opgave at dele ud af kun-
stens egenskaber uden at forstyrre og overtage rummet. Den 
besøgende skal kunne glædes over rummets udstråling og 
samtidig lægge hovedet til hvile uden at blive forstyrret. 

med et nyt udtryk lever gangen op til sit nye formål. Selvom 
der på døren stadig står ”Gymnastikgang”, er det en anden 
gang man møder, når man åbner døren. Dertil er projektet 
endnu ikke færdiggjort. Flere værelser mangler at blive inklu-
deret i den kunstneriske historie og få deres eget præg. Døren 
og trappen op til den nye Kunstgang mangler at blive præget 
og derved forberede gæsten på den oplevelse, der venter. Et 
andet reformeringsprojekt der med tiden også kunne bruge 
en kærlig hånd fra de kreative og engagerede elever på Den 
Frie Læreskole.

Gymnastikgangen 
bliver nu brugt af 
kursister og andre 
udefrakommende, 

der skal bruge en rum 
tid på skolen og i den 
forbindelse mangler 

en base. 

Værelser på Kunstgangen
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Inspiration.
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To politikere, Annette Vilhelmsen mF, Socialistisk Folkeparti 
og Anni Holm matthiesen (V) mF, Venstre, var blevet bedt om 
at komme med et oplæg med udgangspunkt i nedenstående 
spørgsmål:

•  Hvilke udfordringer har der været det sidste år og 
hvilke succeser?

•  Hvilke tegn ser vi på, at reformen kaster nogle 
pædagogiske og didaktiske nyskabelser af sig? 

•  Hvordan ser reformen ud fra børnenes, forældre-
nes, lærernes, ledernes og politikernes positioner?

•  Hvordan og skal de frie skoler være et alternativ 
til den offentlige skole – har vi en fælles grund-
skole i Danmark eller er der tale om den offentlige 
skole versus den frie skole? 

•  Har den frie skole et særligt ansvar i relation til 
demokratiet i Danmark?

Deltagere i panelet:
Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen
Danmarks Privatskoleforening, Kurt Ernst 
Efterskoleforeningen, Troels Borring 
Frie Fagskoler, Anne Hjorting
Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Lisbeth Trinskjær
Foreningen af Kristne Friskoler, Thorkild Bjerregaard 
Skole og Forældre, Finn Juel Larsen, næstformand 

De to politikere fik efterfølgende mulighed for at sende en re-
plik til Refleksioner, hvilket Anni Holm matthiesen (V) Ordfører 
for de frie skoler og efterskolerne tog imod:

Folkeskolen står midt i en forandringsproces. Folkeskolerefor-
men har vendt op og ned på hverdagen og rutinerne. Elever, 
forældre og lærere er i oprør. 

Hvor efterlader det så de frie skoler? De frie skoler er jo ikke 
direkte påvirket af den nye folkeskolereform. Der er dog ingen 

tvivl om, at de frie skoler, i lige så høj grad som folkeskolerne, 
har mærket konsekvenserne af reformen. På godt og på ondt.

De frie skoler har oplevet en fremgang i elever som konse-
kvens af forældre og elevers utilfredshed med folkeskolen. 
mange frie skoler oplever også, at flere tidligere folkeskolelæ-
rere søger job hos dem. De frie skoler er blevet et tilflugtssted 
for de, som er utilfredse med folkeskolen. Det er et stort 
problem for både folkeskolen og de frie skoler.

De frie skoler skal være et alternativ til en velfungerende 
folkeskole. Valget af en fri skole som arbejdsplads eller som 
undervisningstilbud skal ske som et aktivt tilvalg – ikke som et 
fravalg af noget andet. 

Øget tilgang af både elever og undervisere kan være svært at 
omtale som et problem – det er jo både med til at skabe udvikling, 
og det giver jo penge i de små pengekasser rundt omkring på de 
frie skoler. men ikke desto mindre er det et stort problem for de 
frie skoler, som bør tages meget alvorligt. Jeg er også godt klar 
over, at de frie skoler er meget bevidste om det. Spørgsmålet er 
bare, hvad kan de frie skoler gøre ved problemet?

Jeg tror, at det er et problem, som de frie skoler har svært ved 
at gøre noget ved. Det er et problem, som i høj grad er placeret 
i folkeskolen. Et af de centrale spørgsmål er, hvorfor folkesko-
len er kommet i sådan et uvejr? – Er det reformen, den er gal 
med? Er det fordi, at forandringerne er for store? Har folkesko-
len fået lov til at stå stille i for mange år?

Jeg kender ikke svaret, men jeg hælder mest til det sidste. 
Folkeskolen har stået stille i alt for mange år. Forandringen 
er tiltrængt, det er bare ærgerligt, at processen har været så 
svær, og at konsekvenserne rækker så langt. 

Jeg tror, at det er altafgørende for de frie skoler, at de på trods 
af denne elev- og lærertilgang holder fast i de grundlæg-
gende værdier. De frie skoler skal selvfølgelig udvikle sig, men 
de må ikke lade sig rive med af de mange nytilkomne og blive 
en dårlig parodi på folkeskolen. De frie skoler skal fortsat gå 
forrest, som de har tradition for.

De frie skoler i en reformtid
Afslutningen på Ollerupkursus 2015 i marts indeholdt en aktuel 
temadebat om ”De frie skoler i en reformtid”. Nedenstående syv 

skoleforeninger sad i panelet. 
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Nationalt Videncenter  
for Frie Skoler

– Centeret fortsætter til 2017

AF STEFAN TING GRAF, SENIORFORSKER VED UC-LILLEBÆLT OG KOORDINATOR FOR NVFS.

38 | R E F L E K S I O N E R  2 0 1 5  | N AT I O N A LT  V I D E N C E N T E R  F O R  F R I E  S K O L E R



Hvis nogen spørger, hvad blev der af ”Nationalt Videncenter 
For Frie Skoler”(NVFS), så er svaret: ”Det lever”. Om end i en ny 
form og organisering i hvert fald frem til 2017. NVFS har indtil 
videre haft vanskelige kår for både at holde sammen på de 
mange interesser og for at komme gennem offentlighedens 
lydmur. Der er sikkert mange forklaringer herpå, som jeg ikke 
vil opholde mig ved. Det forekommer mig vigtigere at frem-
hæve det principielle grundlag for den seneste reorganisering. 
med den nuværende konstruktion placeres NVFS ved det 
nyoprettede Center for Anvendelsesorienteret Skoleforskning 
ved University College Lillebælt, som også er hovedsæde 
for det Nationale Center for Læremidler (Læremiddel.dk). 

Forretningsudvalget, følgegruppen og centret er blevet enige 
om at satse på ét stort udviklings- og forskningsprojekt under 
overskriften ”Digital projektdidaktik” (se det andet bidrag).

Vi skal udnytte synergier
Det har været svært for et lille center som NVFS at skabe 
et slagkraftigt videns- og forskningsmiljø med et passende 
volumen hvad angår midler og personer. Siden 2007 har 
Læremiddel.dk under Thomas Illum Hansens ledelse ikke kun 
formået at opbygge et forskningsmiljø med mere end 10 stil-
linger alene ved UCL, men også at generere en række større 
projekter med national og international rækkevidde. Den 
første begrundelse for at placere NVFS ved Læremiddel.dk 
er at kunne udnytte synergier hvad angår vidensopbygning, 
undersøgelsesmetoder, ledelse og administration, fleksi-
bilitet og netværk og ikke mindst i forhold til den eksterne 
kommunikation af resultater. Udefra kan det virke pudsigt at 
sammentænke NVFS og Læremiddel.dk. Det skal dog siges, at 
Læremiddel.dk arbejder ud fra en bred forståelse af læremid-
ler, hvor både et æble, kroppen og digitale miljøer kan være 
middel til læring, forståelse og om muligt dannelse. Og med et 
bredt læremiddelbegreb er vejen til almen undervisnings- 
og skoleforskning ikke lang. Således er UCL i tilknytning til 

Det Nationale Videncenter for Frie Skoler (NVFS) 

blev indviet den 24.september 2010 med en 3-årig 

bevilling i ryggen samt partnerfinansiering frem til 

den 31.december 2013. Den sidste større publika-

tion fra den første bevillingsperiode hed: ”Hvad er 

fri skole- om friheden i de frie skoler”. Interesserede 

kan her bl.a., læse, hvordan de frie skoler- herunder 

Den frie Lærerskole, igennem tiden har forsøgt at 

etablere systematisk indsamling af viden om de 

frie skolers virke, og hvordan de store ord om frihed 

og de paradokser, der knytter sig dertil, er forsøgt 

bearbejdet af de frie skoler selv. Læs publikationen 

og andre interessante udgivelser fra den første 

bevillingsperiode på: www.videnomfrieskoler.dk

NVFS kunne efter den første bevillingsperiode 

ikke fortsætte med den samme konstruktion. Der-

for blev der undersøgt nye muligheder, hvilket til 

sidst førte til en ny form og organisering af NVFS.

På de følgende sider fortæller Stefan Ting Graf, 

seniorforsker ved UC-Lillebælt og koordinator 

for NVFS, hvordan centeret nu er organiseret og 

hvilke prioriterede opgaver der er i støbeskeen.

(Red) 

Ipad i undervisningen
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Læremiddel.dk’s hovedsæde i gang med at opbygge et Cen-
ter for Anvendelsesorienteret Skoleforskning, som kommer 
til at arbejde med emner som teknologi, kroppen, mad og 
æstetik, læremidler og læreplaner, skolen som organisation 
samt en række fagdidaktikker i en digitaliseret verden. Et 
sådant skoleforskningscenter interesserer sig ikke kun for 
folkeskolen, men ser det som sin naturlige opgave som en 
slags kritisk ven at studere undervisningens og 
skoleformers mangfoldighed. Dertil inddrager 
vi medarbejdere, som har en baggrund i de frie 
skoler og samarbejder med Den frie Lærerskole.

Vi satser på et stort projekt
For det andet var det væsentligt at komme fra de 
mange små aktiviteter til færre og større projek-
ter. I en situation, hvor både staten og enhver 
NGO, virksomhed eller forening med respekt for 
sig selv vil øve indflydelse på skolernes virke, kan 
det være svært at skabe en betydelig foran-
dring og få ørenlyd for den. man kan sige, at det 
pædagogiske felt lider af ’projektitis’ med utallige små og 
større projekter, hvor selv skoler har svært ved at se skoven 
for bare træer. Det kan være vanskeligt at identificere den 
grundlæggende og derfor værdibaserede udviklingsretning. 
Også på det konkrete plan har små projekter det vanskeligt. 
De forbliver ofte lokale og sander til, så snart penge eller 
initiativtagerne er væk. Derfor har det været os magtpålig-
gende at reducere antallet af NVFS’s aktiviteter og fokusere 
på et, hvad man kunne kalde, mellemstort projekt. Et projekt 
som på den ene side sigter mod konkret at komme de frie 
grundskoler til gavn og på den anden side tilvejebringer do-
kumentations- og forskningsresultater, som giver grundlag 
for at bidrage til en kortlægning af de frie skolers pædagogiske 
praksis helt ned til fx undervisningsmønstre, elevprodukter, 
værdi- og fagsyn, organisatoriske strukturer, elevernes 
21. århundredes kompetencer i et nationalt perspektiv. På 
den måde forsøger vi at binde spørgsmål om de frie skolers 
værdigrundlag sammen med den konkrete praksis. Vi er således 
grundlæggende set interesserede i, hvad de frie skoler kan lære 
af hinanden og af folkeskolen og også af, hvad folkeskolen kan 
lære af de frie skoler.

Vi vil bidrage til pædagogisk-didaktisk udvikling
For det tredje vil vi gerne gå ud over rene dokumentations-
opgaver i NVFS. Ligger det mest spændende i grunden ikke 
i pædagogisk udvikling? Vi vil gerne bidrag til både undervis-
nings- og skoleudvikling som har et værdimæssigt, didaktisk, 
organisatorisk og teknologisk perspektiv. med dette initiativ 
vil vi således udvide de hidtil dominerende dannelsesfilosofi-
ske, antropologiske og sociologiske tilgange til de frie skoler. 
man skal passe på, at man ikke laver uheldige skel mellem fx 
dannelse og faglighed eller dannelse og it. med vores projekter 
vil vi gerne komme helt ned i den didaktiske gearkasse, hvor 
lærerteams udvikler forløb og derved kvalificerer deres plan-

lægning- og evaluering. Spørgsmål om dannelsen bliver derved 
helt konkret: På hvilke måder er dette undervisningsforløb ud-
tryk for, hvad vi på vores skole opfatter som god og dannende 
undervisning? Derudover ved vi, at udvikling af undervisning 
ikke kan stå alene. med vores udviklingsdesign ønsker vi at 
bidrage til hele skolens udvikling så det didaktiske, det organisa-
toriske og det værdimæssige indgår i en vekselvirkning.

Det kan føles anmassende at møde de frie skolers 
mangfoldighed med et fælles udviklingsdesign, 
som tilmed også har elementer af folkeskoledi-
daktik. Vi deler ikke denne bekymring, fordi det er 
et spørgsmål om gensidig respekt og balancer. På 
den ene side kommer projektet med et fælles in-
put og sprog, hvor der skal udvikles produkter, mo-
deller og procedurer, som også kan inspirere andre, 
på den anden side er vi spændt på, hvordan hver 
skole og skoleform fortolker vores input, forandrer 
det og gør det til noget ejet. På hver skole får 
projektet sit helt eget udtryk og variant. Et stort 

fælles udviklingsprojekt fører ikke nødvendigvis til ensretning. 
Til gengæld tror vi, at samarbejdet på tværs af forskellige 
skoler og skoleformer fører til selvafklaring og kvalificering af 
de pædagogiske refleksioner og værdier.

Vi glæder os til samarbejdet
Selvom fremtiden for NVFS efter 2017 er uafklaret, så bakker 
foreløbig Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskolefor-
ening, Foreningen af Kristne Friskoler, Private Gymnasier og 
Studenterkurser samt Den frie Lærerskole op om aktiviteterne 
og danner en følgegruppe. mens lilleskolerne er repræsente-
ret gennem Friskoleforeningen og de katolske skoler gennem 
Privatskoleforeningen, indtager Frie Skolers Lærerforening 
en observatørrolle. Indtil videre er der blevet afholdt en række 
konstruktive møder i følgegruppen, som har fokuseret på 
udformningen af det omtalte udviklings- og forskningsprojekt, 
som starter til august 2015 med 10 skoler. Vi håber, at dette 
tiltag og fremtidige projekter i NVFS-regi bevirker, at de andre 
foreninger genovervejer deres medvirken.

Thomas Illum Hansen har det overordnede ansvar for 
NVFS-aktiviteterne, mens undertegnede fungerer som 
videncenterkoordinator. meningen er ikke mindst at holde de 
administrative og ledelsesmæssige udgifter på et minimum, 
således at der er mere økonomi til egentlige projekter. Har du 
lyst til at følge med i NVFS’s virke, så kan du tilgå fremdrift i 
projekterne og nyhederne enten via hjemmesiden  
www.laeremiddel.dk/nvfs eller på Facebook og Twitter 
(#nvfs, #defrieskoler). Vores kommunikationsansvarlige Tho-
mas Yung har allerede indgået aftaler med flere foreningsblade 
om at etablere en relevant nyhedsstrøm fra og til de frie skoler.

Vi glæder os til samarbejdet med de frie grundskoler. Så tøv 
ikke med at kontakte os, hvis du er interesseret i at høre mere.

Det kan føles anmas-
sende at møde de frie 
skolers mangfoldighed 
med et fælles udvik-

lingsdesign, som tilmed 
også har elementer af 
folkeskoledidaktik. Vi 
deler ikke denne be-

kymring, fordi det er et 
spørgsmål om gensidig 

respekt og balancer. 
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Digital projektdidaktik 
— stort udviklings- og forskningsprojekt med frie grundskoler

AF STEFAN TING GRAF, SENIORFORSKER VED UC-LILLEBÆLT OG KOORDINATOR FOR NVFS.

Der er lagt i kakkelovnen til et forholdsvis stort udviklings- og 
forskningsprojekt med ca. 10 frie grundskoler. Projektet er 
allerede langt inde i planlægningen, har kick-off på skolerne i 
august 2015 og varer inklusive efterbearbejdning 
til slutningen af 2017. med overskriften Digital 
Projektdidaktik signaleres to hjørnestene, men hele 
udviklingsdesignet indeholder også andre teknolo-
giske, didaktiske og organisatoriske aspekter som 
undervisningsdifferentiering, inklusion, elevfeedback 
og skolens ressourcepersoner. Denne udvikling 
ledsages af en omfattende dokumentationsindsats, 
som søger at kortlægge de deltagende skolers pædagogiske 
praksis i forhold til undervisningsmønstre, elevprodukter, værdi- 

og fagsyn, organisatoriske strukturer og elevernes 21. århundre-
des kompetencer. Ved at anvende sammenlignelige forsknings-
instrumenter med de såkaldte demonstrationsskoleprojekter 

(sat i værk af Undervisningsministeriet og Kommu-
nernes Landsforening) tilvejebringes et enestående 
materiale, der kan dokumentere forskelle og ligheder 
mellem konkrete skoler og skoleformer, men også i 
forhold til folkeskolen.

Et bredt projektbegreb og elevernes  
projektkompetencer

Det kan være, at nogen vil undre sig over, at vi vil satse på 
projektdidaktik i de frie skoler, hvor man både har et indgående 

Der er lagt i kakkelov-
nen til et forholdsvis 
stort udviklings- og 

forskningsprojekt med 
ca. 10 frie grundskoler.

Fra lærernes visionsseminar marts 2015  (Foto, LR-S)
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kendskab til og udbredt praksis med denne arbejdsform. men 
selvom de frie skoler har en lang tradition for projektdidaktik, 
er der fortsat behov for væsentlige didaktiske refleksioner. 
Jeg vil samle dem i tre overordnede punkter:

For det første arbejder vi ud fra et bredt projektbegreb, 
som søger at overskride de hovedsageligt samfundskri-
tiske, æstetiske eller akademiske varianter. Projekter kan 
således spænde fra teaterprojekter til naturundersøgelser 
til tværfaglige forløb om byens vandforsyning. Det er ikke 
nødvendigvis den klassiske problemstilling, der skal være ud-
gangspunkt for projekter, men det kan i lige så høj grad være 
en produktforestilling, en bestemt undersøgelses-
metode, et undrende fænomen, et værdidilemma 
eller en faglig-teoretisk modsætning. Når fx pro-
duktforestillinger styrer et projekt, så er den væ-
sentlige læreropgave også at stilladsere indhold, 
proces og undersøgelse. Læreren skal have blik 
for alle tre elementer. I det hele taget bør man 
ikke forveksle et åbent projektbegreb med kon-
turløshed eller ”anything goes”. Vores bud er en 
hjælp til tydelig rammesætning af projektarbejde 
og elevernes tilegnelse af projektkompetencer til 
mere selvstændigt at mestre denne arbejdsform.

For det andet stiller digitaliseringen en række nye udfordringer 
og tilbyder nye muligheder. Det er fx veldokumenteret, at it ikke 
i sig selv fører til bedre undervisning. Samtidig ønsker vi ikke en 
individualisering af undervisningen, hvor hver elev sidder med 
sit eget digitale træningsprogram med et næsten uendeligt 
antal af velpakkede færdighedsopgaver. Og for ofte er man 
tilfreds med at eleverne laver et produkt i PowerPoint. Vi vil an-
spore til en intelligent brug af it og spørge, hvordan it kan støtte 
samarbejde, hjælpe med at styre processer, bruges som faglige 

tænkeredskaber, udnyttes til undersøgelser af natur og kultur 
og kvalificere produkter. Der er desuden gode muligheder for, 
at alle elever kan anvende et bredt spektrum af digitale læse- 
og skriveteknologier i alle fag. Dels er det lærerens opgave at 
rammesætte det digitale som et miljø, dels skal eleverne udvikle 
en større selvstændighed, hvor de på sigt selv træffer kvalifi-
cerede valg af digitale redskaber og ressourcer. Også for skolen 
som organisation og for lærersamarbejdet stiller sig spørgsmål 
som, hvordan kan teknologi støtte lærernes planlægning og 
evaluering samt kommunikation og videndeling. Sidst og ikke 
mindst arbejder vi systematisk med vurdering af læremidler, 
som er en forudsætning for en nuanceret integration. Projektet 

tager udgangspunkt i skolens hard- og software 
samt adgang til digitale læremidler, men der vil 
være nogle minimumskrav. Et enkelt redskab stiller 
vi dog til rådighed: Et digitalt elevfeedbackredskab, 
som tillader en hurtig, løbende og systematisk op-
samling af elevudsagn om social og faglig inklusion.

For det tredje indeholder en projektdidaktik nogle 
væsentlige balancer. Jeg har allerede nævnt 
forholdet mellem individ, gruppe og fællesska-
bet. men der er også balancer mellem åbenhed 

og rammesætning, styring og selvstændighed, elevernes 
interesser og faglig kvalificering og mellem undersøgelse og 
resultat. Desuden rejser sig spørgsmålet, om hvordan man 
differentierer et projektforløb mere præcist, og om hvordan 
man stilladserer de forskellige elevgrupper, uden at man 
kommer til kort med ens vejledningstid. Det sker, at man som 
lærer oplever, at eleverne ikke nåede så meget, som de kunne 
og opdager i bakspejlet, hvor man skulle have rammesat 
elevernes arbejde på en anden måde. For at tilbyde lærerne 
hjælp til at rammesætte projektforløb, har vi udviklet en model 
for projektkompetencer og en loop-model. Sidstnævnte går 

Også for skolen som 
organisation og for 

lærersamarbejdet stil-
ler sig spørgsmål som, 
hvordan kan teknologi 
støtte lærernes plan-

lægning og evaluering 
samt kommunikation 

og videndeling. 

Den digitale tidsalder
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ud på at inddele hele tidsrammen i faser og indbygge faglige 
loops og evalueringsloops. Faglige loops er en mulighed for 
læreren at komme med et kvalificerende input til alle eller til 
elevgrupper og fx interviewteknik eller kriterier for produktet. 
Evalueringsloops er opsamlingsmøder, hvor grupper eller 
klassen gør status i forhold til den fælles udfordring og aftaler 
ny fælles retning. Det forudsætter, at der opbygges en kultur, 
hvor elever tager sig selv og de andres bidrag alvorlig.

Undervisningsudvikling OG skoleudvikling
For en langsigtet udviklingsproces på hele skolen er det 
væsentligt at sammentænke de teknologiske, didaktiske 
og organisatoriske elementer. Snæver teknologiske, isole-
rede didaktiske eller rent administrative reformer har alt for 
ofte haft en kort levetid. Vekselvirkningen mellem under-
visnings- og skoleudvikling kan formuleres på følgende 
måde: På den ene side sætter diskussionen om skolens 
værdier og udviklingsønsker rammer for den didaktiske 
praksis. På den anden side er det væsentligt at undersøge 
og afklare om den konkrete undervisning og de pædagogi-
ske aktiviteter afspejler skolens særkende. Det ville være 
for let at sige, at skolens særkende kun findes i de særlige 
arrangementer, traditioner, skolens størrelse og beliggen-
hed eller ånd, mens den ’almindelige’ undervisning bare 
foregår. Vi vil gerne udfordre skolerne ved at stille spørgs-
målet om, hvad man på skolen forstår som god undervis-
ningspraksis, og hvordan man i fællesskab kan udvikle den. 
Der skal udvikles eksemplariske projektforløb under ind-
dragelse af digitale læringsmiljøer og med et indhold, som 
knytter an til skolens profil. Sådanne forløb er både tænkt 
som anledning til didaktiske drøftelser på skolen og på sigt 
som eksempler, der kan inspirere andre. Det gælder om at 
skabe sammenhæng mellem det værdimæssigt dannende 
og den konkrete digitalt understøttede undervisning.

Vores tilgang betyder, at det ikke kun er lærerne, der er mål-
gruppe for udviklingsindsatsen men i lige så høj grad skolens 
ledelse og det mellemlag af specialiserede vejlederfunktio-
ner for it, læsning, m.m. Vi vil rejse spørgsmål som, hvordan 
etablerer man et team af specialiserede ressourcepersoner 
inklusive biblioteksfunktionen, som bidrager til rammesætning 
af undervisningsudvikling. Hvordan er ledelsesopgaven på en 
udviklingsorienteret skole i en digitaliseret verden? Hvordan 
håndterer man distribueret ledelse? Hvordan skaber man 
indholdsmæssig sammenhæng mellem skolens og klassens 
årsplan? Hvordan skaber man sammenhæng mellem pro-
jektuger eller projektorienteret undervisning og den øvrige 
undervisning? Udviklingsprojektet skal tilbyde det didaktiske 
refleksionsrum, som i den daglige planlægning ofte kommer 
til kort. Udviklingsindsatsen er en slags skolebaseret kom-
petenceudvikling med seminarer og samtaler, feedback på 
undervisning og sparring. Som digitalt projekt vil vi naturligvis 
også udnytte de teknologiske muligheder for samarbejde. Det 
kan være en udfordring for en mundtlig kultur, at samarbejds-

formerne også baserer sig på skriftlighed. Vi tænker, at skrift, 
selvom det kan være besværligt, er velegnet som medium for 
refleksion, erkendelse og fastholdelse.

Dokumentation af forandringerne
man behøver ikke at forfalde til blind og overfladisk ’effektmåleri’, 
når man siger, at man gerne vil måle forandringer. man kan tale 
om et legitimt ønske om at dokumentere forandringer, som man 
bruger penge og tid på at iværksætte. I forbindelse med Demon-
strationsskoleforsøgene har vi udviklet et dokumentations- og 
forskningsdesign, som på den ene side godtager, at man kan 
måle en udgangs- og slutposition, og på den anden side afviser 
simple påstande om, hvad der virker. Vi spørger: Hvad virker 
for hvem, hvornår, under hvilke omstændigheder og på hvilke 
måder? Vi håber naturligvis at kunne sandsynliggøre, at visse 
pædagogiske tiltag virker stærkere under bestemte betingelser. 
Når man stiller så komplicerede spørgsmål, kræver det også en 
omfattende og alsidig måling. Der bliver gennemført en særlig 
udviklet og digital test, som måler elevernes 21. århundredes 
kompetencer. Eleverne skal løse komplekse opgaver i særlige 
situationer så som at bygge en legeplads eller organisere et 
loppemarked. De kompetencer, der indgår, er fx samarbejde, vær-
diafklaring, økonomiske beregninger, kommunikative opgaver 
og ikke mindst opfindsomhed. Skolens ledelse, ressourceperso-
nerne, lærere og elever vil blive bedt om at besvare et spørge-
skema, som hjælper med at dokumentere skolens lærings- og 
skolekontekst. Dertil hører også systematiske undervisningsob-
servationer og indsamling og analyse af elevprodukter. Data-
materialet giver for første gang en enestående mulighed for at 
dokumentere og undersøge forandringer. men samtidig giver 
materialet også mulighed for at tegne et mere præcist billede af 
forskelle i skolernes praksis på forskellige niveauer og vil således 
tilbyde et spejl for bevidst videreudvikling.

Ud over den kvantitative måling bliver der gennemført en 
række kvalitative forskningsprojekter som fx casestudier. Her 
vil spørgsmål om god undervisningsdifferentiering, projekto-
rienteret undervisning, skoleudvikling og digital didaktik være 
omdrejningspunkter.

Aldrig har de frie skoler leveret en sådan dokumentationsindsats, 
og vi er klar over, at det vil kræve en del af de deltagende skoler. 
men skolerne, foreningerne og NVFS vil få et differentieret 
vidensgrundlag både til eftertanke og til profilering af de frie 
skolers identitet. Hvad hvis en skole opdager, at deres særkende 
slet ikke er så særligt og skal på ny i tænkeboks? Og hvad hvis en 
skoleform opdager, at deres teknologisk-didaktiske integration 
overgår folkeskolens? Sådanne indsigter skal ikke bruges til at 
dunke hinanden i hovedet med, men til at blive mere afklaret og 
fokuseret på den udvikling, man fremover vil satse på.

Har du lyst til at følge med, så tjek laeremiddel.dk/nvfs eller 
www.digitalprojektdidaktik.dk.
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Ansatte på Den frie Lærerskole PR. 1. MARTS 2015

Ole Pedersen
Forstander

Anette Bøtter-Jensen
Dansk / Fortælling

Christian Dyrst
Musik

Bent Hansen
Friluftsliv, Fortælling, 

PD-fortælling

Henrik Kalckar Hansen
Friluftsliv

Lars Hansen
Håndværk

Rune Holm
Historie-Samfund /  

Fællesskab, PD

Lone Billeskov Jansen
Dansk

Carl August Jantzen
Pædagigik, Psykologi, 

Didaktik

Verner Johnsen
Medie

Hanne Kirk
Drama / Fortælling,

PD-Drama

Ulla Lindholm
Håndværk

Gitte Tinning Madsen
Studievejleder,praktikkoor-
dinator, info.medarbejder, 

underviser

John Frederick Mason
Engelsk

Thor Mårtensson
Idræt

Carsten Borbye Nielsen
Musik

Ingvar Haubjerg Nielsen
Naturfag / Friluftsliv

Marianne Rasmussen
Religion

Laust Riiis-Søndergaard 
Pædagogik, psykologi,  

didaktik, PD og  
kursusleder

Joachim Schade
Tysk

Martin Søgaard
Matematik, Fysik / Kemi

Elin Østergaard
Billedkunst

FORSTANDER / LÆRERE

Betegnelsen PD betyder, at der også undervises på de Pædagogiske Diplomuddannelser i Efter-videreuddannelsen.
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Lenette Kronesgård
Køkkenassistent
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Den frie Lærerskole i Ollerup
Den frie Lærerskole er en moderne, eksamensfri læreruddannelse med 

rod i de frie skolers traditioner og erfaringer

Den frie Lærerskole i Ollerup er en selvejende uddan-
nelsesinstitution oprettet i 1949, som uddanner lærere 
fortrinsvis til de frie skoler. Dvs. 
◆  friskoler og øvrige frie grundskoler
◆  efterskoler og frie fagskoler
◆  højskoler

Uddannelsen er statsanerkendt og er lovgivnings-
mæssigt en del af Lov om professionshøjskoler for 
videregående uddannelser.

Staten yder tilskud til uddannelsen, og de stude-
rende kan få SU som ved øvrige videregående ud-
dannelser. Den færdigt uddannede lærer fra Den frie 
Lærerskole har desuden de samme muligheder for at 
videreuddanne sig som lærere uddannet på University 
Colleges.
Du opnår som studerende på Den frie Lærerskole:
◆  Et højt fagligt vidensniveau og evne til at an-

vende fagenes terminologi og metode,
  o  så du kan være en del af den fag-faglige diskus-

sion om udviklingen inden for dine fag.
◆  Didaktisk kompetence og viden og erfaring om 

læringsledelse,
  o  så du kan begrunde, hvad der skal- og hvad der 

ikke skal være i skolen, for at kunne skabe den 
sammenhæng der gør at skolen lykkes.

◆  Kommunikative færdigheder,
  o  så du kan indgå i et professionelt praksisfælles-

skab med dine kollegaer,
  o  så du kan formidle din viden i dine fag, fortælle 

og ikke mindst, 
  o  så du kan indgå i en positiv dialog med elever, 

forældre, bestyrelsen og andre interessenter i og 
omkring din kommende skole.

◆  Personlig udvikling og udvikling af evner til at 
indgå i og udvikle relationer,

  o  så du har forudsætninger for at kunne forholde 
dig til et stort medansvar for og stor indflydelse 
på hvordan dine elever kommer i gang med at 
udvikle og bruge deres evner senere hen i livet,

  o  så du som lærer kommer til at besidde gode 
sociale kompetencer, varsomhed og personlig 
integritet.

Den danske tradition med frie skoler som kulturbæ-
rende undervisningsinstitutioner er et udtryk for noget 
af det fineste i det danske demokrati. Som en del af 
denne tradition er Den frie Lærerskole en uddannelse, 
hvor reel indflydelse, medbestemmelse og ansvar både 
vægtes højt og er organiseret i det, vi kalder folkestyret 
på skolen. 

Der udspiller sig et meget aktivt og engageret 
studieliv på Lærerskolen. Ca. 175 af de ca. 250 stude-
rende bor i kollegier på skolen eller i skolens umiddel-
bare nærhed. Det giver et inspirerende højskoleliv med 
foredrag og interessegrupper af mange slags, samt 
mange muligheder for at dyrke dine interesser sam-
men med andre i et åbent skolemiljø. Du kan desuden 
deltage i og præge et aktivt kulturliv på Sydfyn.

På de næste sider kan du få mere at vide om Den 
frie Lærerskole og læse om aktiviteter i studieåret 2015 
/ 2016

Velkommen til Den frie Lærerskole
Ole Pedersen, forstander
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Den frie Lærerskole blev oprettet i 1949, da det 
lykkedes folk fra de frie skoler at indsamle tilstræk-
keligt med midler til at købe den da nedlagte Ollerup 
Højskole. Skolen blev oprettet for at skabe en lærer-
uddannelse målrettet de frie skoler.

Den frie Lærerskole blev idémæssigt funderet i 
traditionen efter N.F.S. Grundtvig og Kr. Kold, og den 
arbejder på grundlag af det syn på skole, menneskeliv 
og folkeliv, som udspringer heraf.

Vi lader os til stadighed inspirere af disse tanker og 
ideer i forsøget på at udforme og udvikle en tidssva-
rende læreruddannelse, der forholder sig til samtidens 
udfordringer, nye pædagogiske landvindinger og de 
undervisningsteknologiske muligheder. 

Det er både et særligt og et enestående godt 
arbejde at være lærer i de frie skoler. Det kræver 
naturligvis de samme faglige kundskaber som i andre 
skoleformer – men det kræver også, at man vil være 
lærer på en engageret og personlig måde. 

De frie skolers frihed til at udvikle et særligt lærings-
miljø på den enkelte skole, giver grobund for at du som 
lærer kan prøve mange muligheder og ideer af i et stærkt 
fællesskab – og stiller derfor også store krav til at du kan 
kommunikere, samarbejde og udvikle skolen i samspil 
med elever, forældre, kollegaer, ledelse, bagland m.fl. 

Formål
Den frie Lærerskole har til formål at:
◆  uddanne lærere til friskoler, efterskoler og højskoler 

samt andre skoleformer,
◆  inspirere til folkeoplysning, aktivt medborgerskab og 

global forståelse
◆  inspirere til at deltage i og lede forenings- og net-

værksarbejde
◆  tilbyde og udvikle videreuddannelse

Læreruddannelsen
Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er en fem-
årig uddannelse, som er direkte henvendt til de frie 
skoler – friskoler, frie grundskoler, lilleskoler, efterskoler, 
frie fagskoler og højskoler. I uddannelsens tredje år 
indgår en etårig lønnet arbejdspraktik.

På Den frie Lærerskole er det en forudsætning, at 
de studerende er til stede og engagerede såvel i den 
obligatoriske og selvvalgte undervisning som i alle de 

fællesskabs- og folkestyreorienterede aktiviteter, som 
udgør en væsentlig del af uddannelsen – eksempelvis 
stormøde, årgangsmøde osv.

Læreruddannelsen på Den frie Lærerskole er eksa-
mensfri. Uddannelsen afsluttes med, at der udstedes 
et afgangsbevis med udtalelser for de gennemførte 
linjefag, den faglige hovedopgave, det afsluttende spe-
ciale samt en række andre fag. Lærerrådet udfærdiger 
i fællesskab en udtalelse om den studerendes engage-
ment og aktivitet i folkestyre og fællesskab.

Den 5-årige studietid på Den frie Lærerskole er 
opdelt i tre perioder
◆ Underbygningen på 2 år
◆  1 år med lønnet praktik i en skole eller anden form 

for undervisningsinstitution
◆ Overbygningen på 2 år

Selve uddannelsen er opbygget af fire hovedområder
◆ Faglighed og undervisningskompetence
◆ Folkestyre
◆ Fællesskabsaktiviteter
◆ Praktik

Faglighed og  
undervisningskompetencer
Undervisningen på Den frie Lærerskole er kendetegnet 
ved engagement og høj faglighed Der er fuld tilstedevæ-
relse af undervisere i alle skemalagte undervisningsforløb. 
I opgaveskrivning, projekt og speciale, er der tilknyttet en 
vejleder. De studerende indgår med ideer og erfaringer i 
den konkrete udformning af de faglige forløb.

◆ Obligatoriske fag
◆ Liniefag
◆ Valgfag
◆ Projektforløb på 2. årgang
◆ Afsluttende specialesemester på 5. årgang
◆ Faguger og elevkurser på hver årgang
◆ 3 ugers praktik på 1. og 2. årgang
◆ Årspraktik på 3. årgang
◆ Praktikrapport på 4.årgang
◆ Skriftlig ugeopgaveopgave på 1. og 2. årgang
◆ Faglig hovedopgave på 4. årgang
◆ Studiekredse

Læreruddannelsen til de frie skoler
– Lærere med faglige kundskaber, engagement og personlighed
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Folkestyret
Folkestyret er en vigtig del af læreruddannelsen på 
Lærerskolen. De studerende skal kunne give udtryk for 
deres meninger og holdninger og tage del i beslutninger 
om udvikling af den uddannelse de er i gang med. 

Folkestyret på Lærerskolen er bygget op om:
◆ Stormødet, der ligger hver anden uge
◆ Fagudvalgsmødet, der ligger en gang om måneden
◆ Ugentlige årgangsmøder
◆  Møder i diverse udvalg med forskellige sagsbehand-

lings- og beslutningsområder
◆ Elevmødet der indkaldes efter behov

Fællesskabsaktiviteter
På de frie skoler er den daglige undervisning spundet 
ind i et årshjul af tiltag, arrangementer, fester og sær-
lige begivenheder, der udfordrer skolerne til at udfolde 
fantasi og prøve grænser af, og hvor deltagerne kan 
engagerer sig på nye måder.

Som studerende på Lærerskolen indgår man på 
samme vis i en uddannelseskultur om at skabe tra-
ditioner i fællesskab. Hver årgang får en opgave med 
at stå for et af skolens traditionsrige arrangementer. 
Ligesom årgangene og lærergruppen på skift varetager 
morgensamlinger. 

At være studerende på Lærerskolen bliver på den 
måde et lærestykke i at være medskaber af en skoles 
fællesskabskultur.

Praktik i uddannelsen
I læreruddannelsen på Den frie Lærerskole indgår tre 
praktikperioder. To 3-ugers perioder på hhv. 1. og 2. 
årgang og en periode på et år på 3. årgang.

3-ugerspraktikken
Formålet med 3-ugerspraktikkerne er at den stude-
rende skal stifte bekendtskab med livet på en fri skole, 
og deltage i skolens læringsaktiviteter i såvel under-
visning som fritid. Tanken er at den studerende kan 
observere og efterfølgende diskutere undervisning og 
læringsaktiviteter med erfarne lærere, og selv få lov til 
at overtage undervisningen på de givne vilkår. 

Årspraktikken
Læreruddannelsens krumtap er årspraktikken, som 
ligger på 3. årgang. Vi arbejder målrettet med at for-
bedre kvaliteten af årspraktikken. Det gør vi bl.a. ved 
at forberede både studerende og skolerne grundigt, 
og ikke mindst ved at inddrage erfaringerne fra prak-
tikåret i de to sidste studieår. Det giver en helt særlig 
retning på studiet, og kvalificerer de studerende til alle 
sider af deres fremtidige lærerarbejde. 

Årspraktikken defineres som en arbejdspraktik. De 
studerende er på en og samme tid både i uddannelse 
med en tilknyttet praktikvejleder, og er ansatte – og 
aflønnede – som lærere ude på skolerne. 

Læs mere om praktik på Den frie Lærerskoles hjemmeside: www.dfl-ollerup.dk 
eller kontakt vores praktikkoordinator på: vejleder@dfl-ollerup.dk
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Undervisningsplanens fag er organiseret på fire 
forskellige måder:
◆ Fællesfag
◆ Linjefag
◆ Valgfag
◆ Særlige undervisningsforløb.

Fællesfag (obligatoriske)
I uddannelsens første to år skal de studerende deltage 
i 6 obligatoriske forløb, som er rettet mod at udvikle 
de studerendes professions-identitet. Vi vil fra starten 
af uddannelsen lægge vægt på at reflektere over, hvad 
det vil sige at være lærer – hvad det vil sige for dig 
– og hvordan gør man det på en måde, der bliver til 
glæde i livet, og som kan vare hele livet.

De 6 forløb er:
◆  Fælleskabet: Demokrati og medborgerskab 

– Historie og folk
◆ Balancen: Natur og menneske – Krop og sundhed
◆  Tanken: Menneskesyn, etik og livsoplysning  

– Erkendelse og filosofi
◆ Sproget: Identitet og sprog – Tekst og fremtrædelse
◆  Samarbejde og Kommunikation: Team-samarbejde, 

klasserumsledelse, konfliktløsning
◆  Fortælling: Historierne, poesien, performance  

– fortælleren

Ud over de nævnte 6 forløb i studiets begyndelsesfase, 
skal alle have Pædagogik, Psykologi og Didaktik (PPD) 
gennem hele uddannelsen. I læreruddannelsen lægges 
der stor vægt på indsigt i og viden om pædagogik, 
psykologi og didaktik. Den obligatoriske del af faget 
er fordelt over tre semestre i uddannelsen. Derudover 
skal der vælges mindst et (der kan vælges to) semester 
rettet mod bestemte målgrupper – Undervisning af 
børn // Undervisning af unge // Undervisning af voksne 
//Undervisning af elever med særlige behov.                                                           

Den omfattende undervisning i PPD skal resultere i 
en uddannelse hvor du tilegner dig en omfangsrig og 
praksisnær lærerfaglighed.

Linjefag (hver studerende skal vælge 4 linjefag)

Dansk // Matematik // Historie/samfundsfag // Religion 
// Engelsk // Tysk // Fysik/kemi // Naturfag // Friluftsliv 
// Drama // Medie // Musik // Idræt // Formning/billed-
kunst // Håndværk.

Ud over arbejdet med den almindelige faglighed, 
arbejdes der hele tiden med fagenes didaktik, metodik 
og udvikling. 

Valgfag 
Tværfaglig musik // Svømning // Seksualundervisning // 
Æstetiske læreprocesser // Skriveværksted // Udendørs- 
pædagogik. 

Særlige undervisningsforløb 
◆  3 ugers introduktionsforløb: I uddannelsens tre 

første uger sætter vi fokus på læreruddannelse, 
studieteknik, lærerarbejdet, de frie skoler og den 
grundtvig-koldske skoletradition.

◆  4 faguger: Hvert år udbydes i en bestemt uge en 
række forskellige faglige temaer eller studierejser, 
som de studerende deltager i på tværs af årgangene.

◆  4 ugers projektperiode: På 2. årgang arbejder de 
studerende eksemplarisk med projektarbejde som un-
dervisningsform, med fokus på at kunne tilrettet og 
gennemføre problemorienterede undervisningsforløb

◆  2 ugeopgaver: På 1. og 2. årgang udarbejder den 
studerende en skriftlig opgave om et selvvalgt un-
dervisningsrelateret emne.

◆  Praktikrapport: På 4. årgang udarbejdes en 
beskrivelse af og refleksion over praktikforløbet på 
3.årgang.

◆  Faglig hovedopgave: På 4. årgang udarbejder den 
studerende en større, skriftlig, faglig opgave, som 
skal tage udgangspunkt i et linjefag.

◆  Speciale: I hele det afsluttende semester på 5. år-
gang arbejder de studerende i grupper med et selv-
valgt didaktisk emne i relation til et eller flere af deres 
linjefag. Specialet skal munde ud i en specialerapport, 
en fremlæggelse af arbejdet overfor en ekstern oppo-
nent, et skriftligt produkt (artikel, undervisningsmateri-
ale eller lign.) samt tilrettelæggelse og gennemførelse 
af en uges undervisning inden for specialets fagom-
råde af medstuderende på de andre årgange.

Undervisningsplanen



6 | I N F O R m AT I O N E R

Pædagogik, psykologi og didaktik
Af Carl August Jantzen PPD-lærer, Den frie Lærerskole

Jeg er 37 år og bor i Odense med 
min kone, min datter på tre år 
og min søn på seks mdr. Jeg er 
uddannet Cand. Mag. i Pædagogik 
fra Syddansk Universitet. Før denne 
kommer en læreruddannelse fra 
Odense lærerseminarium, og jeg 
har derfor også en otteårig karriere 

bag mig som folkeskolelærer i Odense kommune.
Selv er jeg oprindeligt friskolebarn og tilbragte 

ti år af mit eget skoleliv på den Grundtvig/Koldske 
Smørum Friskole. 

Da muligheden for ansættelse på Den frie Lærer-
skole kom, tog jeg den. Her så jeg en uddannelse, der 
benyttede sin frie ret til på velovervejet vis at tænke 
pædagogisk og didaktisk udvikling godt igennem, 
hvilket jeg fandt appellerende og kan nu med glæde 
konstatere, at jeg selv er ansat på denne institution. 

Matematik- og fysik/kemilærer
Af Martin Søgaard, Den frie Lærerskole

Mit navn er Martin Søgaard, 
og jeg er nyansat matematik- 
og fysik/kemilærer på Den frie 
Lærerskole. Jeg er 35 og bor i 
Kirkeby Sand sammen med min 
kone Trine, Kaya på 5 og Alva 
på 2. Her har vi fundet det helt 
perfekte sted at bo med udsigt 

til marker og skov sammen med vores to islandske 
heste, en lille Shetlænder, en hund og to katte. 

Jeg er uddannet folkeskolelærer fra Skårup Semi-
narium i 2005 og har efterfølgende taget en Master 
i naturfagsundervisning på SDU og en halv matematik-
vejlederuddannelse. I mange år arbejdede jeg på en 
fantastisk arbejdsplads i overbygningen på Svan-
ninge Skole, derefter på Toftegårdsskolen i Faaborg, 
og da muligheden opstod, søgte jeg stillingen her 
på Den frie Lærerskole. Jeg har gennem flere år haft 
lyst til at prøve noget andet end folkeskolen, og jeg 
har ikke fortrudt mit valg et eneste sekund.

Idrætslærer
Af Thor Utne Mårtensson, Den frie Lærerskole

Mit navn er Thor Utne Mårtens-
son, jeg er 41 år og bor i Odense 
med min dejlige kone Stine, som 
jeg har tre raske drenge med. Jeg 
stiftede første gang bekendtskab 
med de frie skoler da jeg i 94/95 
var elev på Gerlev Idrætshøjskole. 
Samme år begyndte jeg på idræts-

studiet på Odense Universitet, hvor jeg tog grundud-
dannelsen efterfulgt af mit bachelorår. Derefter havde 
jeg et 8 måneders studieophold på University College 
Chester, hvor jeg var indskrevet på et forløb om Exercise 
and Nutrition Science. Hjemvendt begyndte jeg at skrive 
mit speciale om neuromuskulær aktivitet ved forskellige 
pedalfrekvenser ved cykling, men jeg læste også engelsk 
som sidefag. Men så slap min SU op, og jeg blev pludse-
lig arbejdsramt! Jeg blev idrætslærer på Rudolf Steiner-
skolen i Odense, hvor jeg opgav specialet, men sagde 
ja til en uddannelse som Steinerlærer. Her arbejdede jeg 
i 9 år, hvor jeg dog nåede at skrive et nyt speciale om 
børn og aktivitetsvaner, inden jeg skiftede til Ryslinge 
Efterskole, hvor jeg underviste 4 år i engelsk, fysik og 
adventure. I min fritid er jeg passioneret mountainbiker 
på et udmærket niveau. Og så spiller jeg klassisk violin 
og læser fantasy og science fiction på engelsk.

Friluftsliv, Fortælling, Sproget, 
Samarbejde&Kommunikation og  
Fællesskabet
Af Bent Hansen, Den frie Lærerskole

Jeg hedder Bent Hansen og bor 
midt i Odense med min kone, 
Susanne og mine to sønner 
Anton og Gustav på 19 og 15 år. 
Jeg er uddannet folkeskolelærer, 
men har altid kun arbejdet i de 
frie skoler. De sidste 18 år som 
lærer på Odense Friskole. Jeg 

underviser i Friluftsliv, Fortælling, Sproget, Samarbejde&-
Kommunikation og Fællesskabet.

Ved siden af mit arbejde har jeg i næsten 20 år også 
beskæftiget mig professionelt med fortælling. Fortalt 
i radio, TV, på skoler, biblioteker, gader og stræder 
og undervist på kurser. Jeg har taget en Pædagogisk 
Diplomuddannelse i ” De frie skolers tradition og pæ-
dagogik”, læst Skrivekunst i to år på SDU og taget en 
etårig uddannelse i kommunikation og samarbejde. Jeg 
har været spejder det meste af mit liv, hvor jeg har lavet 
kurset og været leder, og i den forbindelse tog jeg en 
træklatre-facilitatoruddannelse for nogle år siden.

Præsentation af nye lærer
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Fællesspisningen
Alle skolens studerende, lærere og øvrige medarbej-
dere spiser sammen hver dag til middag. Vi anser 
det som et vigtigt samlingspunkt for det almindelige 
samvær i skolens hverdag. I forbindelse med middags-
spisningen gives der fælles beskeder og meddelelser. 
Ligesom der her er mulighed for at rejse sager, der 
senere kan behandles i et stormøde. 

Morgensamling og fællessang
Tre dage om ugen begynder vi dagen sammen med en 
fælles morgensamling. Studerende og lærere fordeler 
ansvar og opgaver med at fortælle og vælge morgen-
sang mellem sig. Det er en fin og udbredt tradition i 
alle frie skoler, at vi går ind i dagen ved at være sammen 
om at synge og lade os oplive af kloge eller sjove ord 
og tiltag, som nogle har forberedt til fællesskabet.                  
Sangen har en vigtig plads i skolens dagligdag, og 
bruges hvor det falder naturligt.

Fester og traditioner
At være lærer i en fri skole indeholder også et væsent-
ligt moment af at kunne tage del i og være med til at 
udvikle skolens kultur og traditioner. Skolerne arbejder 
bevidst med det fællesskab, der opstå på tværs af 
alder og årgange, når elever inddrages i årshjulets til-
bagevendende begivenheder. Vi gør det samme hvert 
år på samme tid – men det bliver hele tiden til noget 
nyt, med de forskellige mennesker der fylder traditio-
nerne ud. Det bliver du også en del af som studerende 
på Den frie Lærerskole.

Fritid
Størstedelen af de studerende på Den frie Lærerskole 
bor i kollegier på skolens område eller lige i nærheden. 
Nogle af boligerne er indrettede så der kan bo familier 
med børn.  

Det giver et helt særligt miljø omkring skolen, når 
så mange unge bor og lever sammen. Der er således 
et meget levende og varieret udbud af fritidsaktiviteter 
på stedet. En stor de af de studerende er også engage-
rede i foreningsliv og kulturarrangementer på egnen.

Studiemiljø Den frie Lærerskole har sin egen kultur 
som uddannelsen udfoldes i – dvs. sprog, 

traditioner og vaner osv.    
        I det følgende peges kort på visse 

elementer af betydning i Lærerskolekulturen.

Åbent Hus Arrangementer
På Den frie Lærerskole
Skoleåret 2015-2016

09.30-10.10 Velkomst i foredragssalen  
v/ forstander Ole Pedersen. 
Oplæg om læreruddannelsens indhold  
og organisering.

10.10-10.35 Præsentation af “tutorer” i spisesalen. 
Orientering om dagens skema v/ 
 nuværende studerende.   
Kaffe/te + frugt.

Tirsdag den 3. november 2015.
Tirsdag den 19. januar 2016.
Torsdag den 11.februar 2016.

10.35-12.35 Undervisning.
12.35-13.35 Frokost i spisesalen.  

Skolen er vært for frokost.
13.35-15.00 Undervisning.
15.00-16.00 Fagcafé i spisesalen.  

Information om linjefag m.v.  
Generel  information, studievejledning, 
rundvisning. Kaffe/te + kage.

Program for dagene:
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Skolepenge
Du skal betale skolepenge for at gå på Den frie 
Lærerskole. Det er en ekstra udgift i forhold til andre 
uddannelsessteder. Til gengæld er det muligt at bo 
forholdsvis billigt i skolens boliger. Det betyder at du 
som studerende har stort set de samme penge at gøre 
med som studerende andre steder i landet.

Skolepenge består af undervisningsafgift og kost-
penge. De udgør pr. 01.08.2015:

Undervisningsafgift kr. 13.840
Kost (obligatorisk) kr. 8.950 

Skolepengene dækker undervisning, formiddagskaffe 
og middagsmåltid på alle undervisningsdage. 

Ud over ovennævnte beløb skal man regne med ca. 
kr. 2.000-3.000 pr. år til bøger, materialer m.v.

SU
De studerende ved Den frie Lærerskole kan på lige fod 
med øvrige studerende modtage, stipendium og lån fra 
”Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannel-
sesstøtte” efter gældende regler. Uddannelsen er nor-
meret til 47 SU-klip. Læs mere om SU på www.su.dk.

Optagelse 
Det kræver modenhed og selvdisciplin at være stude-
rende på Den frie Lærerskole. Vi inviterer derfor alle 
ansøgere, som opfylder optagelsesbetingelserne, til en 
samtale med to lærere inden optagelse på studiet. Det 
gør vi for at kunne danne os et helhedsindtryk af den 
nye studerende.

Optagelseskriterier:
For at begynde uddannelsen skal du:
◆  være fyldt 20 år ved studiets begyndelse
◆  have gået 10 år i skole
◆  have afsluttet en gymnasial uddannelse eller kunne 

sandsynliggøre, at du besidder realkompetencer på 
niveau hermed eventuelt fra andre ungdomsud-
dannelser. Det er især vigtigt, at du behersker det 
danske sprog i skrift og tale. 

◆  have livserfaring fra højskoleophold, foreningsliv, 
udlandsophold, faglig uddannelse og/eller erhvervs-
arbejde eller lignende i et omfang svarende til 
mindst ét år.

Den frie Lærerskole optager ca. 75 studerende om 
året. Du kan søge om optagelse ved at benytte den 
koordinerede tilmelding (KOT) som skal søges elektro-
nisk på www.optagelse.dk. Her kan du også vælge at 
uploade din motiverede ansøgning samt bilag. Ellers 
sendes det særskilt til Den frie Lærerskole.

Ansøgningsfristen er den 15. marts 2016.                                       

Ansøgning om optagelse efter 15. marts sendes di-
rekte til Den frie Lærerskole.

Besked om foreløbig optagelse gives medio maj, og 
besked om endelig optagelse gives, efter reglerne om 
den koordinerede tilmelding, den 30. juli.

For yderligere information og praktiske oplysninger 
kan du læse mere på www.dfl-ollerup.dk eller hen-
vende dig til:

Den frie Lærerskole
Svendborgvej 15, Ollerup

5762 Vester Skerninge
Tlf: +45 62241066

E-mail: dfl@dfl-ollerup.dk

Økonomi



I N F O R m AT I O N E R  | 9

VELKOMMEN TIL BORGEN 
– DEN FRIE LÆRERSKOLES KURSUSCENTER

BORGEN er indrettet med smukke lyse undervisningslokaler, gruppe- og møderum, 
opholdsrum, anretterkøkken, spiserum og toiletter. 

Der er plads til ca. 40 kursister, og der kan lejes kursusværelser til deltagerne på 
Lærerskolen. Borgen kan således danne rammen om såvel korte dagskurser som 
længerevarende efter- og videreuddannelsesforløb. 

BORGEN er fuldt integreret med trådløst netværk så alle moderne teknologiske 
hjælpemidler kan benyttes. Kursusdeltagere kan endvidere benytte Den frie  
Lærerskoles øvrige faciliteter inkl. et omfattende bibliotek.

BORGEN danner i særlig grad rammen om Den frie Lærerskoles opgave med at 
tilbyde efter- og videreuddannelse til de frie skoler indenfor følgende områder:

Rådgivning og facilitering  
af pædagogiske dage, skoleudviklingsforløb 
og kurser af kortere eller længere varighed til 
den enkelte skole

Kortere og længerevarende efter- og 
videreuddannelsesforløb med fokus 
på fag- og almendidaktik samt aktuelle 
 pædagogiske og kulturelle spørgsmål

Diplomuddannelse i ”De frie skolers tradition og pædagogik” og i Drama. Uddannelserne 
udbydes i samarbejde med Univercity College Lillebælt og i tæt samarbejde med de frie skoler

Konferencer
Borgen udlejes endvidere til møder og seminarer som ikke kun 
relaterer sig til skolevirksomhed



Pædagogisk Diplomuddannelse
Den frie Lærerskole udbyder i samarbejde med Uni-
versity College Lillebælt formelt kompetencegivende 
pædagogisk diplomuddannelser i ”De frie skolers 
tradition og pædagogik” og i Drama med følgende 
struktur og moduler:

◆  Struktur
 o  Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk, 10 

ECTS)
 o  Tre eller flere valgmoduler (i alt 30 ECTS)
 o  Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk, 

5 ECTS)
 o  Afgangsprojekt (obligatorisk, 15 ECTS) – skal ligge 

sidst i studieforløbet.

◆  Valgmoduler i ”De frie skolers tradition og 
pædagogik”

 o Grundtvig og Kolds ideverden (10 ECTS)
 o Fortællekultur – fortælling og det narrative (10 ECTS)
 o  Barnets møde med skolen, skole- og hjemsamar-

bejde (10 ECTS)
 o  Vejledning i efterskolen, kostskolepædagogikkens 

muligheder (10 ECTS)
 o Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS).
 o Social inklusion (10 ECTS)

◆  Valgmoduler i Drama
 o Teaterteori, Dramaturgi og teaterproduktion
 o Dramapædagogik
 o Drama/teater og Børne- og Ungdomskultur

Moduler fra uddannelsen kan kombineres med mo-
duler fra de øvrige pædagogiske diplomuddannelser 
og – som led i en Fleksibel Diplomuddannelse – med 
moduler fra andre diplomuddannelser. Hele diplom-
uddannelsen kan erhverves på deltid og kan gennem-
føres inden for rammerne af 3 år. Der studeres 1- 2 
moduler pr. semester. Undervisningen finder sted på 
Den frie Lærerskole og alle modulerne er tilrettelagt 
som internatforløb. 

Kommende PD-moduler
Alle modulerne er beskrevet på hjemmesiden: 
www.dfl-ollerup.dk under videreuddannelse. Herfra kan 
der også downloades et elektronisk ansøgningsskema.

2015
◆  Fortællekultur- fortælling og det narrative 

(10 ECTS)
 Internater
 onsdag den 16. september – fredag den 18. september
 onsdag den 28. oktober – fredag den 30. oktober
◆  PD modul: Vejledning i efterskolen – kostskolepæ-

dagogikkens særlige muligheder (10 ECTS)
 Introforløb tirsdag den 1. september fra kl. 10-16.00
 Internater
 Onsdag den 23. september – fredag den 25. september
 Onsdag den 11. november – fredag den 13. november
◆  PD-modul: Inklusion i efterskolen (10 ECTS)
 Introforløb tirsdag den 1. september fra kl. 10 -16.00
 Internater
 Onsdag den 23. september – fredag den 25. september
 Onsdag den 11. november – fredag den 13. november
◆  PD-modul: Undersøgelse af pædagogisk praksis (5 

ECTS)
  Særligt tilrettelagt forløb onsdag den 9. september fra 

kl. 10.00-16.00

2016
PD- afgangsprojektet (15 ECTS)
Introduktionsdag og undervisning fredag den 8.januar 
fra kl. 10.00-16.00 og undervisning fredag den 18.03 fra 
10.30-16.00.

◆  PD-Ledelse og samarbejde i de frie skoler 
(10 ECTS)

 Internater
 Onsdag den 27. januar – fredag den 29. januar
 Onsdag den 30. marts – fredag den 1. april
◆  PD-barnets møde med skolen (10 ECTS)
 Internater
 Onsdag den 17. august – fredag den 19. august
 Onsdag den 12. oktober – fredag den 14. oktober
◆  PD-Drama
  En hel Pædagogisk Diplomuddannelse i drama ud-

bydes fra efteråret 2016 -2018
◆  Modul 1. Teaterteori, dramaturgi og teaterpro-

duktion (10 ECTS)
 Internater
 Onsdag den 7. september – fredag den 9. september
 Onsdag den 2. november – fredag den 4. november

Efter- og videreuddannelse  
til de frie skoler
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2017
◆ Modul 2: Dramapædagogik (10 ECTS)
 Internater
 Onsdag den 25. januar –fredag den 27. januar
 Onsdag den 22. marts –fredag den 24. marts
◆  Modul 3: Drama/teater og børne- og ungdoms-

kultur (10 ECTS)
 Internater
 Onsdag den 6. september – fredag den 8. september
 Onsdag den 1. november – fredag den 3. november

Kurser i 2015

Efterskolerne

◆  Basiskursus for vejledere i Efterskolen
 onsdag den 7. oktober – fredag den 9. oktober 2015 
  onsdag den 25. november til fredag den  

27. november 2015

Se løbende opdateringer over øvrige kortere kursusforløb 
og konferencer i kalenderoversigten på hjemmesiden.

Ollerupkursus 2016
Internat fra mandag den 14. marts til  
fredag den 18. marts 2016

Ollerupkurset henvender sig til lærere, le-
dere, pædagoger og andre interesserede. 
Det er et intensivt fagligt kursusforløb 
med mulighed for fordybelse og for at 
møde ny viden og inspiration. Der udby-
des en lang række faglige kurser og af 
disse vælger man to, som man følger. Der 
kan også vælges heldagskurser.

Den frie Lærerskole danner rammen 
om Ollerupkurset, der udover de faglige 
kurser også indeholder morgensamlinger, 
foredrag, debat, musik, teater og cafeer. 
Hele Ollerupkurset indeholder 40 lektioner.

Yderligere information og praktiske op-
lysninger kan findes på www.dfl-ollerup.dk 
eller ved henvendelse til Den frie Lærerskole.
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BORGEN  
– Den frie Lærerskoles kursuscenter 

BORGEN – indgår i et dynamisk og 
vidtforgrenet fagligt miljø centreret 
omkring uddannelsen på Den frie 
Lærerskole. Ud over at tilbyde en 5-årig 
eksamensfri læreruddannelse til de 
frie skoler, er det Lærerskolens formål 
at inspirere til folkeoplysning, aktivt 
medborgerskab og global forståelse 
samt at deltage i og lede forenings- og 
netværksarbejde.

Kursus- og uddannelsesaktiviteterne i 
BORGEN har skabt et omfattende netværk 
af undervisere og samarbejdspartnere 
fra de frie skoler og folkeoplysningen, 
professionshøjskolerne, universiteterne, 
kunstnere, private erhvervsdrivende 
og forskere, som kan indgå i særligt 
tilrettelagte kurser.

Læs mere på vores hjemmeside 
www.dfl-ollerup.dk, hvor de aktuelle 
kurser, PD-moduler og aktiviteter er 
beskrevet.

BORGEN 
– Efter- og videreuddannelse  
til de frie skoler 

Svendborgvej 15, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 10 66
E.mail: dfl@dfl-ollerup.dk

www.dfl-ollerup.dk
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