
 
 
 
 

 
 

Tanker omkring en 
dansk uddannelse i 
bæredygtighed  
 
‐ baseret på erfaringer fra Ecovillage Design 
Education (EDE) i Hallingelille, august 2012 

 
 
Bjørn Uldall, Sasja Christensen  
og Camilla Nielsen‐Englyst  

 
Hallingelille, februar 2013 



2 |  
 

 

 

Bæredygtigt liv og levende læring – EDE i Hallingelille 
 
I august 2012 blev det første internationale 4 ugers EDE kursus i Skandinavien afholdt i 
økosamfundet Hallingelille. Kurset opstod efter inspiration fra en TOT weekend i juni 
2011, i GAIA Education regi. Her blev der i en arbejdsgruppe talt om at etablere en dansk 
udgave af EDE, i forskellige økosamfund. Da dette ikke så ud til at kunne foregå i 2012, 
tog en initiativgruppe i Hallingelille (Bjørn, Camilla, Jonas og Sasja) fat på arbejdet med at 
etablere Hallingelille EDE 2012.   
 
Efter at have afholdt det 4 uger lange kursus med 20 deltagere (heraf 4 danskere), ønsker 
vi som initiativgruppe at samle op på erfaringerne og fremstille en række anbefalinger på 
baggrund heraf, til brug for den videre proces i LØS med at planlægge og implementere 
uddannelsesinitiativer, rettet mod øget bæredygtighed.  
 
Vi vil i dette notat fremhæve nogle af de aspekter, der forekommer os særligt danske, i 
forhold til undervisning, læring og formidling af praktiske bæredygtighedsinitiativer, 
hvilket blev pointeret af flere deltagere på kurset. Dette finder vi interessant i forhold til 
målet om en potentiel dansk, fælles EDE i 2014 i de danske økosamfund samt en generel 
kvalitetsudvikling af LØS’ uddannelsesaktiviteter. Vi håber, at andre arrangører af kurser i 
bæredygtighed og specifikt i EDE regi vil finde vores notat interessant.  
 
Det tilsigtede format for de efterfølgende afsnit vil være baseret på dels vores egne 
tanker, målsætninger og indledende valg, vores erfaringer og refleksioner over 
evalueringer fra deltagere samt selvevalueringer og anbefalinger til en fremtidig EDE i DK.  
 
Disposition for notatet:  
1) Baggrund for Hallingelille EDE  
2) EDE Curriculum og pædagogik 
3) Design Studio ‐ at arbejde med kontekstualiserede cases 
4) At udnytte det særligt ‘danske’ – en tilgængelig økobevægelse 
5) EDE og sammenhæng med værts(øko)samfund  
6) Deltagerforudsætninger i spil – og vigtigheden af faculty i balance 
7) Verdenssyn / spiritualitet 
9) Økonomi/finansiering af EDE kurset´  
10) Afsluttende kommentarer vedr. EDE 
11) Relevante links  
12) GAIA Education’s bæredygtighedshjul 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1) Baggrund for Hallingelille EDE  
Vi ønskede at afholde en EDE i Hallingelille, fordi vi følte overbeviste om, at vi har noget 
særligt dansk at byde på, både i forhold til økologi og bæredygtighed, men særligt i 
forhold til pædagogik og deltagerorienterede læringsmetoder. Det var altså særligt det 
danske islæt og primært læringen, der optog os meget, under GAIA Education’s ramme.  
 
I Hallingelille havde vi stiftet foreningen MiMundo, der har bæredygtigt liv og levende 
læring som sit formål. Det faldt derfor naturligt at lade MiMundo’s første større projekt 
være afholdelsen af en EDE, der faldt godt sammen med MiMundo’s vision, som er: 
● at skabe større forståelse for hvordan vi kan leve mere sundt, bæredygtigt, 
medmenneskeligt og meningsfuldt som medansvarlige og medskabende individer 
i mangfoldige niveauer af naturlige økosystemer, nære menneskelige fællesskaber, 
lokale og globale samfund, samt 
● gennem levende læring at inspirere, udvikle, og udbrede personlig og social praksis 
i overensstemmelse hermed. 
 
Vi gik derfor i gang med de mange forberedelser og havde indledende møder med 
repræsentanter fra LØS og GAIA Education, der tilbød sin assistance og erfaring.  
Samtidig med at ville afholde den 4 ugers EDE bød initiativgruppen i Hallingelille ind som 
vært for den ’socale dimension’ i ’Lille EDE’ (4 weekender, i 4 forskellige økosamfund).   
 
2) Om EDE curriculum og pædagogik 
 
Tilrettelæggelse 
I tilrettelæggelse af vores 4 ugers kursus forholdt vi os til de koncepter og materialer, der 
eksisterer til EDE fra Gaia Education, de krav der er til certificering, og de oplevelser og 
erfaringer, som Camilla og Sasja havde med deltagelse på hhv. Findhorn EDE 2011 og det 
online EDE kursus (GEDS), der eksisterer. Som mod‐ og medspil til dette, bragte vi vores 
fælles erfaringer med opbygning af Hallingelille samt teamets holdninger, erfaringer og 
kompetencer i øvrigt omkring pædagogik, læringsprocesser og praktiske erfaringer, fra 
hhv. studier i pædagogik på RUC, (Camilla), voksenundervisningserfaring i både teoretiske 
og praktiske/kreative fag (Camilla og Sasja), arbejde i NGO’er og velgørende 
organisationer (Camilla og Sasja), psykoterapi og gruppeprocesser (Sasja og Bjørn) samt 
arbejde med erhvervsledelse og PhD forskning i aktionslæringsprocesser (Bjørn). 
 
Som vi anskuer den dominerende tilgang til EDE som opbygget i Gaia Education og som 
kom til udtryk i Findhorn og online kurset, er den karakteriseret ved: 
‐ Et primært fokus på at hjælpe deltagerne til at kunne ’designe’ økolandsbyer (på det 
seneste udvidet til urbane projekter m.m.) ved at forholde sig til en særlig række 
spørgsmål og valg i en opstartsfase, med støtte i gode/(best practice) erfaringer fra 
eksisterende økosamfund. 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‐ En grundlæggende model og konceptstyret undervisning, struktureret omkring 20 
moduler/temaer organiseret under 4 dimensioner, som først indholdsmæssigt 
gennemgås sekventielt på en gerne involverende, legende og aktiverende måde – og som 
herefter anvendes i små designgrupper på udvalgte deltagerprojekter, via 
udspecificerede guidelines med spørgsmål og procesanvisninger til grupperne. 
‐ At kurset gerne afholdes i en eksisterende økolandsby eller lignende sammenhæng, som 
giver deltagerne mulighed for at snuse til samt opleve, hvordan strukturer og praksis kan 
fungere i det virkelige liv. 
 
Nogle af de begrænsninger og uhensigtsmæssigheder, som vi oplever denne 
grundstruktur giver og som vi gerne ville udfordre i vores EDE var følgende: 
 
Snæver læringsmålsætning til bred deltagergruppe 
Vi tror at en læringsagenda centreret om ’design af økolandsbyer i opstartsfasen’, nok 
kun er relevant for et snævert/begrænset antal deltagere, og at mange som tiltrækkes til 
EDE kurset egentlig er optaget af det mere brede spørgsmål: ’hvordan kan jeg være med 
til at skabe og fremme en mere bæredygtig levevis for mig selv og andre (dvs. ikke 
nødvendigvis ved at starte en ny økolandsby). Vores fornemmelse og erfaring siger os, at 
der er et udækket behov for at udvikle ’praksis‐kompetence’ som overstiger behovet for 
en mere snæver ’design‐kompetence’.  
 
Ønske om ’tilegnelse’/’anvendelse’ af fastlagt curriculum  
‐ risiko for problematisk undervisningsdifferentiering 
Alt efter hvordan man lægger vægten, er kravet for certificering fra Gaia Education at der 
afsættes 3‐6 timer til introduktion og gennemgang af hvert modul/tema. Det siger sig 
selv, at det er meget begrænset, hvad man kan nå på denne tid med moduloverskrifter 
som f.eks. ’økologisk byggeri’; ’lokal virksomhed’; ’leadership and empowerment’, 
’personlig sundhed og planetens sundhed’. I en deltagergruppe med meget forskellige 
forudsætninger mht. tidligere kendskab og erfaring med de forskellige temaer, ligger der 
en meget stor udfordring med at differentiere undervisningen på de enkelte moduler. 
Hvis undervisningen baseres på at det er nyt stof, vil de fleste med bare lidt 
forudkendskab ikke lære meget nyt. Samtidig er det tvivlsomt, om man på denne tid kan 
komme ud over en introduktion og opnå et niveau, hvor kursisten rent faktisk kan 
anvende læringen relevant og konstruktivt på et virkeligt design projekt. Hvis man 
omvendt fastsætter forudsætningerne højere, kan man gå dybere end en 
’opremsning’/oversigt over ’best practice’ svar.  Men så tabes alle de forudsætningsløse. 
 
Begrænsning i fokus på praksis‐læring  
–og problematisering af pædagogikkens ’skjulte curriculum’: 
Gaia Education ønsker at fremme ’lev og lær’ princippet, således at læringen bliver både 
praksisnær og oplevelsesorienteret. Derudover ønskes der at fremme ’empowerment’ og 
’demokratisering’. Det dominerende EDE koncept går nogle gode skridt i den retning ved 
at anbefale at gøre brug af diverse ’involverende metoder’ og ’oplevelsesbaserede’ 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øvelser i modulgennemgang. I det gruppebaserede designarbejde kommer man tæt på.  
Men på en række punkter tager man ikke skridtet fuldt ud: 
‐ Curriculum, læringsmål og undervisningsdesign er centralt/autoritært fastsat 
(lærerstyret) i stedet for at blive genereret ud fra deltagernes behov og forudsætninger, 
hvilket ville være mere i tråd med empowerment/demokratiseringsværdier. 
‐ Selvom man typisk afsætter tid til at reflektere og tage hånd om EDE‐gruppens trivsel, så 
foregår meget af den oplevelsesbaserede læring i den sociale dimension (som handler om 
opbygning og ledelse af fællesskaber) via ’øvelser’ og ’konstruerede cases’, og den levede 
’her og nu’ oplevelse af at være med til at skabe et ’læringsfællesskab’ blandt EDE 
deltagerne, og i øvrigt leve og bo i et eksisterende landsbyfællesskab forbliver 
overvejende i baggrunden, med risiko for implicit ureflekteret erfaringsdannelse. 
 
I tilrettelæggelsen af vores version af EDE kurset forsøgte vi at overskride nogle af 
ovenstående begrænsninger, på følgende måder: 

1)   Vi ønskede at bringe EDE kurset fra at være fokuseret på at udvikle en specifik design 
kompetence til at handle mere om praksisudvikling af en bæredygtig levevis 

2)   Vi ønskede så vidt muligt at bryde med den koncept‐, modul‐ og lærerstyrede 
undervisning, og i højere grad basere læringen på de forudsætninger og behov, som den 
enkelte deltager ankom med, og som de udviklede gennem den levede praksis undervejs. 
Dvs. vi ville bede deltagerne definere egne ’lærings‐agendaer’. Vi ville i højere grad tage 
udgangspunkt i de spørgsmål/dilemmaer, som deltagerne kom med fra deres praksis‐
erfaringer eller som opstod i de forskellige aktiviteter undervejs og så hive ’curriculum 
indhold’ i form af teorier, koncepter osv. Ind, når vi kunne se, at de kunne være relevante 
ift. oplevede problemstillinger. 

3)   Vi fastholdt ikke den sædvanlige ’én uge, én dimension’ logik for EDE kurset, men 
blandede modulerne indenfor de forskellige dimension ud over alle fire uger. Dette 
forekom mere i vores ånd, hvor vi samskabende skulle udvikle os som gruppe, mere end 
få de faste EDE byggeklodser serveret i deres særlige orden.     

3)   Mens vi fastholdt ’designopgaven’ som et væsentlig element (om end med en mere 
begrænset tidsanvendelse), ønskede vi at tilføje/styrke et element i form af ’praktisk 
arbejde’, med et konkret økologisk byggeri og med involvering i fødevareforsyning og 
fælles madlavning. Derudover ville vi udnytte muligheden for at tage på ekskursioner og 
besøg i andre praksisfællesskaber for at få flere oplevelser af den danske mangfoldighed 
og muligheder, som de udspiller sig i praksis. 

4)   Vi ønskede i det hele taget at gøre den ’levevis’ vi udøvede gennem de 4 uger til 
genstand for undersøgelse, eksperimentation og refleksion. Dette indebar et ønske om 
løbende at forholde os til det økologiske fodaftryk, som vores levevis indebar. Vi ønskede 
også at skabe opmærksomhed og bevidsthed omkring måden vi som faculty faciliterede 
og ledte på, og invitere til maksimal samskabelse af læringen med deltagerne. Denne 
intention udtrykte vi således: ” The four weeks offer an education but not in the 
conventional sense of the word. It is perhaps more appropriate to call it a learning 
experience of joining a intentionally different way of living. “ 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Erfaringer med EDE curriculum og pædagogik 
Til trods for, at vi på mange områder oplever at ende et stykke fra vores intentioner og 
ret høje ambitionsniveau, på en række forskellige punkter, har vi alt i alt fået ret gode 
deltagerevalueringer af vores EDE forløb. Disse ligger på niveau med de evalueringer, som 
f.eks. det noget mere etablerede EDE kursus i Findhorn har fået. 1Dette tilskriver vi (for 
begge forløbs vegne) delvist den opfattelse af evalueringer i sådanne deltagersurveys 
mest af alt er udtryk for et generelt stemningsbillede af den oplevelse, som opstår når 
engagerede mennesker fra hele verden mødes i 4 uger og er sammen om et meningsfuldt 
emne som bæredygtighed, i nogle stimulerende rammer. Derudover er der oplagt 
aspekter af vores måde at afholde programmet på, som har vist sig meget værdifulde og 
lærerige, ligesom vi også har oplevet en hel del områder, hvor vi løb ind i problemer og 
begrænsninger, med det vi ret ambitiøst forsøgte os med. 
 
Vores primære problemstillinger har populært sagt været at vi ville for meget og at vi fik 
sat os mellem to stole. At vi ville for meget, handler dels om det indbyggede skisma, at 
EDE curriculum søger at være altfavnende, og i at vi dertil forsøgte at tilføre en række 
supplerende elementer i form af f.eks. ekskursioner og praktisk arbejde til et allerede 
overfyldt koncept. Disse aktiviteter forsøgte vi at ’lægge ind’ under moduloverskrifter, 
men det betød i nogle tilfælde, at vi i stedet for en bred introduktion til en given 
overskrift endte med noget, som enten var meget specifikt indenfor en overskrift, eller 
faktisk handlede om flere modulområder på en gang. Med andre ord kolliderede vores 
ønske om at gøre programmet aktivitets/praksisdrevet med kravet om at fastholde en 
form for modulopbygning – hvilket skabte en noget fragmenteret oplevelse af curriculum 
– som vi ikke havde tilstrækkelig tid til at udbedre gennem efterfølgende samtale og 
refleksion med både faculty og deltagere, der kunne hjælpe med at skabe sammenhæng. 
 
Vi lagde godt ud med at deltagerne brugte tid på at formulere egne læringsspørgsmål og 
målsætninger på det sociale område, men fik desværre ikke skabt tid og plads nok til 
løbende at følge op på dette. Det var ellers hensigten, at vi ville indlægge refleksionstid 
hver dag, men vi havde svært ved at begrænse det øvrige indhold/aktiviteter, så vi kunne 
fastholde dette mål. Alligevel var der flere af deltagerne, som fik meget ud af at arbejde 
individuelt med egne målsætninger for deres praksis, men på gruppeniveau lykkedes det 
ikke i ønsket grad at få skabt det mere behovs‐ og deltagerstyrede læringsforløb, som vi 
havde haft som ambition. De sidste 10 dage forsøgte vi at imødekomme dette ved at 
bryde op i det planlagte program og skabe ’open space’ sessioner, hvor deltagerne (og 
faculty) selv kunne foreslå, udføre og deltage i de læringsaktiviteter, de brændte mest 
for. For nogle var det med til ’at redde programmet’ (i.e. gøre det relevant nok for dem), 
mens det for andre blev oplevet som svært at skulle vælge og fravælge, og som 
’opsplittende’ ift. gruppen. Det sidste kunne evt. imødekommes i nogen grad ved bedre 
introduktion og rammesætning i benyttelsen af open space metode til programlægning. 
                                                        
1 Der er udarbejdet et særligt online evalueringsformat under GAIA Education, der netop gør det muligt at 
sammenligne de forskellige EDE kurser.  
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Anbefalinger vedr. EDE curriculum og pædagogik  
Baseret på vores erfaringer, er vores anbefaling til fremtidige EDE aktiviteter i en dansk 
kontekst først og fremmest, at man tager et konsekvent valg mellem den eksisterende 
EDE model med et læringsmål om ’anvendelse’ af et fast curriculum ift. en konkret 
designopgave, og så et mere bredt appellerende, praksisorienteret læringsmål om at 
udvikle mere bæredygtig levevis.  
 
I forbindelse med sidstnævnte, vil vi anbefale at EDE mandalaen gennemgås og bruges, 
ikke som strukturerende model for undervisningen, men som fælles sprog og oversigt 
som man introduceres til indledningsvis. Efterfølgende kan mandalaen så benyttes som 
landkort til inspiration, orientering og refleksion i arbejdet med differentierede og 
praksisnære læringsmålsætninger, som skabes både på individuelt niveau, i smågrupper 
med fokus på udviklingen af fælles praksis i hele gruppen, og i projektgrupper, som 
arbejder med konkrete tiltag, der kan defineres bredt og inkludere design af 
økolandsbyer, men også meget bredere initiativer. 
 
Teori, konceptuelle modeller og erfaring fra andre praktikere vil så kunne hives ind og 
benyttes selektivt og behovsdrevet ift. til de enkelt projekter via vejledning fra faculty, og 
ved at grupperne forbereder relevante spørgsmål, som de aktivt vil undersøge på 
ekskursioner til praktikere eller eksperter, og efterfølgende bruger den fornødne tid til 
refleksion på besøgene. Denne tilgang stiller selvsagt større krav til faculty’s evne til at 
orientere sig i et emneområde og kunne hive relevante modeller og erfaringer ind, og 
særligt til at kunne facilitere samskabende læringsprocesser.  
 
Vi er klar over, at denne anbefaling måske kan ses som et opgør mod det EDE curriculum, 
der i dag forefindes og har været under udarbejdelse gennem afprøvning på flere EDE’er 
verden over. Vores anbefaling er derimod rettet mod det samme mål, nemlig at skabe et 
konstruktivt, kontekstualiseret  og deltagerstyret læringsmiljø, hvor deltagerne vil have 
de bedste muligheder for at kunne designe bæredygtige initiativer. I modsætning til et ret 
fast curriculum anser vi dette som en strukturerende ramme ‐ men som netop en ramme, 
der kan give plads til en højere grad af innovation og deltagerstyret eksperimenteren.   
 
3) Design studio ‐ at arbejde med kontekstualiserede cases 
EDE har design studio som et vigtigt parameter, nemlig gruppearbejde om aktuelle 
projekter, der igennem de 4 uger og de fire dimensioner kan kvalificeres og virke 
udviklende for nye eller allerede etablererede, konkrete  økoprojekter.    
 
For designgrupperne havde vi valgt at betragte dem som forholdsvis selvstyrende, 
således at de selv kunne vælge hvornår og hvordan de ville bruge assistance fra faculty.  
Vi havde derudover, eftersom vi ikke havde en stringent modulstruktureret undervisning, 
undladt at give grupperne faste guidelines og tidsrammer for modulernes anvendelse.  
I stedet udleverede vi guidelines med dimensionsopdelte spørgsmål, til inspiration. 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Vores håb var derved, at designarbejdet ville blive mere organisk styret af de særlige 
designudfordringer, som knyttede sig til det enkelte projekt. 
 
Vi havde ikke fået etableret en egentlig ’kontrakt’ for rammerne for gruppernes selvstyre, 
og løb ind i det problem i en af grupperne, at der opstod konflikter, som de ikke var villige 
til at få hjælp til. Set i bakspejlet havde det måske været nyttigt at opstille nogle rammer 
for dette selvstyre ‐ og for hvornår vi som faculty kunne intervenere. hvis vi oplevede et 
behov. Ligeledes er deltagerstyrede projekter i undervisningssammenhæng nok en særlig 
dansk styrke, hvor man kan forvente, at deltagere fra andre lande kan have brug for mere 
vejledning til dette, end vi i en dansk sammenhæng er vant til.  
 
Samtidig var vores erfaring, at designgrupperne både var hårdt arbejde, men også et 
frirum, hvor de mindre grupper kunne selvorganisere arbejdet internt og arbejde med 
’real life’ projekter. Det meget virkelighedsnære skabte en god dynamik til det mere 
undersøgende og diskuterende, som kurset også indeholdt.    
 
Gaia Education lægger stor vægt på, at projektarbejdet fører til egentlige, levedygtige 
projekter. Hertil kræves forholdsvis høj kvalitet i projekternes udgangspunkt2, som vi kom 
til at mangle tilstrækkelige eksempler på. Ligeledes kræves nok en del mere forberedelse 
af projekternes faktuelle situation samt mere tid end vi stillede til rådighed (6 x 3 timer), 
hvis projekterne skal ud over det meget ’tænkte’. Alternativt kunne man som faculty 
tilbyde eksisterende projekter, som ville være anvendelige som læringsmateriale, i 
forhold til tilegnelse af modulernes indhold. Eksempelvis opstart af en ny bogruppe.  
 
4) At udnytte det særligt ‘danske’ – en tilgængelig økobevægelse 
Danmark er et lille land og vi har adgang til mange økosamfund samt andre lignende 
initiativer, der kan anvendes som danske eksempler i udbredelsen af bæredygtighed.  
Vi havde i udformningen af vores program indlagt mindst én ugentlig fælles ekskursion, 
hvor undervisningen var henlagt til eksempelvis et andet økosamfund end Hallingelille.  
Disse ekskursioner var så populære, at der under Open Space dagene samt  ofte på den 
ugentlige fridag blev arrangeret supplerende, i flere tilfælde af deltagerne 
selvorganiserende, ekskursioner, nogle med direkte tilknytning til design studio arbejdet.   
 
Vores anbefaling i den forbindelse er, at der vil være behov for en fælles viden om og 
tilgang til EDE uddannelsen blandt de danske økosamfund, hvis vi rigtigt skal kunne drage 
udbytte af de mange tilgængelige eksempler, i en læringssammenhæng. En ide kunne 
være en komparativ oversigt over de forskellige økosamfunds ligheder/forskelle ift. hvem 
der kan stille op med hvad, for at opnå den højeste kvalitet for EDE deltagernes læring. 
Det giver også mulighed for, at økosamfundene bliver anerkendt for hvad de er gode til; 
hvor de er stærke i forhold til EDE mandalaen. Hvis de vil bruge tid på at finde ud af det.   
 
                                                        
2 Deltagerne blev bedt om at indsende projektforslag inden kursets begyndelse, ud fra fastsatte kriterier. 
Nogle opstod endvidere først under kurset.  
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Vores erfaring viser desuden, at forberedelse af ekskursioner er særdeles vigtig og med 
fordel kan arrangeres som deltagerstyrede undersøgelser. Desuden skal der afsættes tid 
til en ordentlig efterbearbejdning af besøgende, igen med udgangspunkt i/inspiration fra 
EDE mandalaen, hvis de skal anvendes konstruktivt som en del af EDE læringsagendaen.      
I den forbindelse oplevede vi en begrænsning ved blot at have traditionelle rundvisninger 
ved lokale rundvisere, der ikke havde kendskab til EDE curriculum og formål. Hvis man 
fremover i EDE sammenhæng sætter sig for at udnytte den høje grad  af tilgængelighed i 
Danmark af bæredygtighedsinitiativer, må dette bero på en langt højere grad af fælles 
koordinering, hvis dette skal udnyttes som en særlig dansk styrke.      
 
5) EDE og sammenhæng med værts(øko)samfund  
Meningen med at afholde EDE i et eksisterende økosamfund er, at deltagerne får en 
oplevelse af levet liv i et økosamfund, der har erfaringer og udfordringer indenfor de fire 
dimensioner, kurset har som sit omdrejningspunkt. Der er en historie bag og i ethvert 
økosamfund, der skal leves for at blive forstået ret, ved at deltage i livet i økosamfundet 
for en stund. Samtidig gives der naturlige referencer til curriculum fra det pågældende 
økosamfunds opståen og liv, leveret gennem undervisere fra økosamfundet selv.   
 
Vi havde i initiativgruppen fra starten vidst, at det var os, der skulle udgøre den bærende 
kraft bag EDE i Hallingelille. Således havde vi ikke regnet andre hallinger ind som faste 
bidragsydere til kursets afholdelse, men som det mindste bedt fællesmødet om lov til at 
kunne anvende fælleshuset i hele 5 uger. Desuden var det tanken, at EDE gruppen skulle 
indgå i grøntsagslaugets arbejde, under køkkentjeneste. Vores ambition var derudover at 
give hallinger muligheder for at deltage i mere fælles arrangementer, også for at 
optimere interaktionen mellem EDE deltagere og hallinger. Desuden havde EDE 
deltagerne kunnet ønske at bo hos private værtsfamilier, i Hallingelille, i stedet for i 
fælleshus eller i telt.  
 
Særligt værtsfamilierne fungerede rigtig godt. Hallingerne stillede op, mere end hvad vi 
havde turdet håbe på, til at huse en international gæst i 4 uger. Der er blevet skabt gode 
relationer, der stadig lever. Det blev i evalueringen påpeget fra både værter og deltagere, 
at der havde været alt for lidt tid til at kunne lære hinanden bedre at kende. Der kunne 
bestemt optimeres, for at undgå denne frustration.  
 
Ambitionen om at deltage i grøntsagslaugets arbejde fungerede ikke særlig godt.  
EDE programmet var stramt og der var sjældent tid til at organisere det ordentligt  
– selvom flere deltagere ytrede ønske om muligheden for netop at ’få jord under 
neglene’, sammen med hallingerne, gennem noget ’rigtigt arbejde’, der skulle udføres i 
økosamfundet. Det handlede om mangel på overskud, fra vores side, som arrangører.   
 
Positivt var det, at adskillige hallinger meldte sig som praktiske grise under kurset og 
generelt nød stor inspiration i mødet med EDE deltagerne. 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Ud fra deltagerevalueringer og efter at have holdt evaluering i Hallingelille efter EDE 
kurset vil vi give følgende anbefalinger:  
‐ det er vigtigt, at økosamfundet er helt klar over, hvad der foregår, hvorfor (formål) og 
får informationer om deltagergruppen. Vi afholdte et ekstraordinært fællesmøde, hvor vi 
præsenterede EDE og vores tanker om afholdelsen. Desuden udsendte vi en PDF med 
præsentation af deltagere og hængte den op på væggen i fælleshuset.  
‐ vi anbefaler at prioritere private værter, der virkelig har gjort indtryk på både gæster og 
værterne selv. For EDE deltagerne viser evalueringerne, at denne mulighed og åbenhed 
har været med til at forme deres indtryk af det danske i vores økosamfund positivt.    
‐ formidling til økosamfundet om kursets muligheder for deltagelse af både faglig og 
praktisk karakter er vigtig, for at inddrage optimalt og give hele økosamfundet mulighed 
for en form for ejerskab til ’projektet’. Det kan f.eks. fungere ved en fælles opslagstavle 
med programmet, hvor offentlige arrangementer er markeret specifikt. Vi sendte emails 
ud, men det rammer af erfaring ikke alle, hurtigt nok.    
‐ formidling om økosamfundet til deltagerne er ligeledes vigtig. Vi havde initiativtageren 
til Hallingelille inde at fortælle sin historie, men havde også arrangeret et orienteringsløb, 
hvor deltagerne i grupper kom rundt i flere huse samt til f.eks. vores affaldssortering, 
hestefolde og pilerensningsanlæg. Dette virkede rigtig godt.  
‐ det er vigtigt, at økosamfundet tilbyder en ramme, der er autentisk. Med det mener vi, 
at deltagerne skal kunne mærke, hvordan livet leves i økosamfundet, også når der ikke 
bliver holdt kursus. Nogle procedurer under EDE var ikke almindelig praksis i Hallingelille, 
men der kan hurtigt skabes et andet billede gennem det midlertidige ’set up’, afholdelse 
af en EDE kan skabe. F.eks. velsignede vi maden under EDE, hvilket vi ikke gør til daglig.  
 
6) Deltagerforudsætninger i spil – og vigtigheden af faculty i balance 
EDE appellerer bredt. Som arrangør skal man derfor foretage en række valg, for ikke at 
risikere at spænde for bredt og dermed komme til at give for ringe forudsætninger for 
den dybde, der samtidig efterspørges. Hvad kvalificerer til at deltage i en EDE? At man 
kan betale kursusgebyret bør ikke være nok, idet man for at kunne skabe det tilsigtede 
læringsrum har brug for deltagere, der kan indgå med erfaringer, kompetencer eller i 
hvert fald idealer og visioner, indenfor bæredygtighed.    
 
Vi mener, at man ved afholdelse af kurser, der har så meget at gøre med deltagernes 
egne liv og ’bæredygtighedsintegritet’, skal give opmærksomhed i forhold til, at folk 
starter forskelligt og slutter forskelligt, på trods af et nok så fælles program og curriculum. 
Hvordan kan man som arrangør møde deltagerne, der hvor de er og gerne vil være, når 
dette kan være meget forskelligt? Hvor meget tid skal der gives til dette, hvad skal 
balancen være, mellem det individuelle og gruppens faglige progression? Vi har ikke 
fundet den rette anvisning, idet hver gruppe vil være forskellig og have sine særkender. 
Det vigtigste er opmærksomheden på det. Der er særlige udfordringer ved en meget 
homogen/diversiv gruppe, idet forskelle også kvalificerer – mens homogeniteten og et 
mere fælles vidensniveau tillader nogle andre læringskurver, på det faglige plan. 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I en international gruppe vil der altid være forskellige læringsstile tilmed, selvom der kan 
være ret klare forestillinger om, hvad slags deltagere et sådant EDE kursus vil tiltrække, 
uanset nationalt tilhørsforhold. Altså en fornemmet global ’bæredygtigheds‐habitus’.    
 
I faculty har vi snakket om, hvorvidt man kunne bede deltagerne om at gennemgå 
udvalgte dele af EDE curriculum som selvstudie inden kurset, for at nærme sig et EDE 
orienteret, fælles udgangspunkt, for videre fordybelse og innovation. Dette vil evt. også 
lette forventningen om, at faculty vil bruge tiden på at gennemgå det skriftlige materiale.  
 
Desuden er det generelt vigtigt for inklusionen og gruppen, at deltagerne har et vist 
niveau på engelsk. I vores tilfælde havde vi to deltagere, der i tale ikke kunne følge med 
og skulle have oversættelse på, for at forstå og blive forstået.  
 
Betydning af faculty samspil‐forberedelse / ‘practice what you preach’  
Vi var i initiativgruppen overbeviste om, at vi kunne håndtere de fleste moduler selv og 
ville kunne indhente ressourcepersoner til resten. Som erfarne facilitatorer fra andre 
sammenhænge havde vi tiltro til os selv og tro på, at vores forskellige kompetencer og 
interessefelter kunne integreres fornuftigt i EDE kurset. Det viste sig dog til tider at være 
svært at integrere ordentligt i det meget stramme EDE modulbaserede curriculum og 
førte til tider til en følelse af at skulle noget andet end det, vi egentlig er rigtig gode til.       
 
En af de pointer, vi ofte bragte frem for deltagerne, var vigtigheden af samhørighed, 
samskabelse, samstemthed, personlig balance og gensidig respekt, som elementer i 
opbyggelse af bæredygtige fællesskaber. Netop disse elementer ønskede vi som faculty 
team at fremstå som gode eksempler på. Realiteten blev, at vi fik større udfordringer end 
vi havde forestillet os og at tiden gik fra vores daglige teammøder. Dette skabte ofte en 
ubalance og manglende kommunikation i faculty gruppen, hvilket gjorde det svært at 
være ordentlig samstemte og samskabende. Denne virkelighed understregede for os 
betydningen af tydeligt definerede roller og dagligt fastlagte teammøder, hvilket bør 
prioriteres i programskabelsen og fastholdes under udførslen. 
 
Vi havde et internationalt faculty med et enkelt medlem fra Østrig. Det gav os mulighed 
for at inkorporere internationale perspektiver i faculty og forberede og arbejde på 
engelsk fra starten. På den måde sikrede vi os, at det særligt danske forblev åbent og 
replikerbart til andre kontekster. Begrænsningen lå imidlertid i, at vi først få dage før 
kursusstart var samlet som fakultetsgruppe og først her rigtigt kunne arbejde på at blive 
et samstemt team. Derudover var det udenlandske medlem pga. sprogbarrierer og 
manglende lokalkendskab ikke i stand til at løfte mange logistiske opgaver. Her skabtes 
yderligere en ubalance i arbejds‐ og ansvarsfordeling i faculty.  
 
En anbefaling til fremtidige EDE‐aktiviteter i DK vil være at inddrage internationale 
medlemmer af faculty meget tidligere i forløbet og at invitere vedkommende til møder i 
DK måneder før kurset, for at opbygge fællesskab i faculty . 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7) Verdenssyn / spiritualitet 
En af dimensionerne i Gaia Education’s mandala hedder “verdenssyn” eller “worldview”. 
Gennem curriculummet peges der på at underliggende årsager til problemstillinger med 
økologisk bæredygtighed, social retfærdighed og trivsel stammer fra det verdenssyn, som 
industrialiseringen og nyere naturvidenskab udsprang af. Det anføres, at moderne 
naturvidenskab i lighed med en række af spirituelle og religiøse retninger nu (gen‐
)indfører en præmis om en grundlæggende forbundethed mellem mennesker og mellem 
menneskeheden og natur. Intentionen er at kunne inkludere alle verdens forskellige 
livssyn, religioner, spirituelle og videnskabelige perspektiver på liv, menneskehed og tro 
som en del af samme helhed. På det personlige og sociale niveau handler det om at 
benytte sig at praksisformer, som hjælper den enkelte og fællesskabet til at opleve og 
fornemme denne forbundethed med hinanden og med resten af verden, som et 
støttende og motiverende fundament for arbejdet i de øvrige dimensioner af mandalaen. 
 
I praksis kan det virke som om intentionen om inklusion af mangfoldigheden risikerer at 
give sig udslag i en form for “Gaia spiritualitet”, med vægt på “oneness” og “moder jord”, 
hvilket viser sig i en række særlige “EDE‐sange” og ritualer. Hensigten er sikkert at skabe 
en fællesskabsånd, en slags ”Gaia spirit”, men det kan modsat virke som om der bliver 
mindre plads til diversiteten af overbevisninger og i stedet et fokus på et særligt Gaia 
verdenssyn og spirituel praksis, som alle forventes naturligt at tage til sig og tage del i. 
Det skal hertil siges, at flere deltagere havde deltaget i GEN/GAIA arrangementer og 
derfor var indviede i denne ’tradition’.  
 
Hvad skal man som arrangør gøre for ikke at ekskludere deltagere, ved at gøre det 
‘naturligt’ spirituelt at være på EDE? Vi var ikke tilstrækkeligt forberedte på, hvordan vi 
skulle forholde os til praksis omkring verdenssyn og spiritualitet. Hallingelille er ikke et 
stærkt spirituelt fællesskab med fælles praksis. Derfor forsøgte vi at lægge nogle nye 
rammer. Morgenmeditationen blev “importeret” med det internationale faculty‐medlem, 
men rummede ikke meget plads til diversitet og udvikling. Velsignelse af maden ‐ et ofte 
anvendt element på en EDE ‐ var ikke naturlig Hallingelille praksis og kom for nogle til at 
virke akavet. Scenen var på sin vis åben for ethvert verdenssyn og blev således udfyldt af 
faculty og deltagere med tidligere oplevelser, som medbragte Gaia‐ånd og Gaia‐sange, for 
at det skulle blive “en rigtig EDE”.  
 
Vi vil anbefale at overveje, hvilken praksis der introduceres til i verdenssynsdimensionens 
navn. Intentionen om at skabe en lev‐og‐lær oplevelse med et spirituelt fællesskab for og 
med EDE‐deltagere synes at give større værdi og mening, hvis det udspringer af en 
allerede eksisterende praksis i det miljø, hvor læringsoplevelsen finder sted. Derudover 
anbefales det at give opmærksomhed og tid til refleksion sammen med deltagerne over 
hvilken praksis der finder sted og til hvordan den ligner eller adskiller sig fra deltagernes 
egne overbevisninger og praksisformer. Bidrag fra deltagernes egne praksis kan være 
med til at skabe en oplevelse af inklusion og diversitet, samtidig med at der gives plads til 
”Gaia ånden” hvor vi alle, uanset overbevisning, er forbundne. 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8) En EDE’s logistik  
Forestillingen om det praktiske arbejde i at afholde et 4 ugers kursus var fra os som 
arrangørers side, at hvis blot så meget som muligt var forberedt inden kursusstart, ville 
logistikken kunne køre mere eller mindre af sig selv, med hjælp fra køkkenassistenter og 
en høj grad af ansvarlighed hos deltagerne. Erfaringerne blev imidlertid nogle andre, der 
kan koges ned til en sætning; for få hænder. Omfanget af de praktiske forberedelser 
kolliderede med forberedelser til indholdet af kurset, planlægning af de første dage og 
begyndende ankomst af international faculty, deltagere og hjælpere. Dermed var de 
praktiske forudsætninger for en selvkørende logistik ikke helt på plads da kurset startede.  
 
De praktiske hjælpere til at varetage køkkenarbejde, indkøb og afhentning af madvarer, 
byggematerialer, kursusmaterialer og til løbende at tage sig af praktiske behov viste sig at 
være for få. Dertil var vores ambitioner omkring kosten for høje. Ønsket var at bringe 
læring ind i praksis omkring kostsammensætning, håndtering af affald, madspild, indkøb 
m.m. Ambitionen var høj: 80 % af madvarerne skulle være lokalt producerede eller bestå 
af donerede overskudslagre og “skralde‐mad” fra områdets supermarkeder. Samtidig 
skulle barometre for madspild, CO2 og transport løbende holde faculty og deltagere 
orienteret om praksis og skabe grundlag for bevidste valg. Barometre som disse er en  
god idé til at visualisere forbrug og ideal, men for at fungere anbefales det at sætte en del 
tid af i programmet til at introducere, udvikle, udføre og evaluere metoden, for at opnå 
en fælles bevidsthed om forbrug og mønstre. I praksis viste det sig, at disse ambitioner 
krævede flere hænder end der var til rådighed. 
 
Den daglige rengøring stod deltagergruppen for, og valgene omkring fordeling af disse 
opgaver var tillige basis for læring. Skulle faculty bestemme eller kunne frivillighed og 
ansvarlighed være en vej? Valg, som alle rejser spørgsmål om retfærdighed og ansvar i et 
fællesskab, værdifulde refleksioner om organisering, under den sociale dimension.  
 
En anbefaling er at sørge for at have hjælpere nok til alt det praktiske omkring afholdelse, 
så faculty kan fokusere på indhold og gruppen. Dette er nødvendigt for netop at kunne 
anvende praktiske opgaver til læringsformål i forhold til organisering og ejerskab, men 
ikke som nødvendighed for at få kurset til at køre. Vi vil anbefale, at deltagere selv er 
aktive, idet det kan skabe en anden form for fællesskab at udføre praktiske opgaver 
sammen. På grundlag af disse erfaringer vil vi understrege betydningen af at gøre alle de 
små og store logistiske løsninger til grundlag for læring og bevidsthed om økologi og 
ansvar. Læringen ligger i at træffe bevidste valg omkring organiseringen og informere 
deltagere om hvilke refleksioner og overvejelser der ligger bag ethvert valg, idet praksis 
gerne skal afspejle bevidste værdier. Faculty må gøre sig nødvendige overvejelser om 
hvilke logistiske løsninger der er til diskussion, hvilke der er faciliterede og  hvilke, der er 
lagt ud som brugerstyrede – samt afsætte tid i programmet til at gruppen forholder sig til 
spørgsmålene og sørge for en afbalancering med de ressourcer, der er til rådighed.  
 



14 |  
 

 

9) Økonomi/finansiering af EDE kurset 
Vi gik som faculty ind i at skulle afholde en EDE uden at forestille os en egentlig aflønning.  
Andre EDE’er koster en anseelig sum penge og det anbefales at lægge sig i samme lag, for 
at undgå for stor diversitet i priserne på ’det samme’ kursus. Vi endte dog med at halvere 
denne betaling, for at få deltagere nok.  
 
Grundtvig finanisering var en oplagt mulighed, men for at blive oprettet som Grundtvig 
kursus skulle vi opfylde en række krav – hvilket vi så også gjorde. Selvom vi blev oprettet 
som godkendt Grundtvig kursus, lykkedes det os ikke at få deltagere fra Grundtvig 
programmet, primært pga. forvirring om diverse nationale ansøgningsfrister.  
 
Konkret modtog vi et start‐tilskud fra GAIA Education til kurset samt et tilskud fra GAIA 
Trust til det praktiske byggeprojekt. Derudover modtog vi midler til to ghanesiske 
deltagere, gennem Danida’s omvendte rejsestipendier. Økonomien var sat til 45 kr. pr. 
deltager for kost/logi. De fleste ressourcepersoner på kurset medvirkede uden beregning.  
 
 
10) Afsluttende kommentarer vedr. EDE 
 
Om formidling, erfaringsoverlevering og videreudvikling  
Erfaringer og anbefalinger som disse skal gribes fat i, så vi sammen kan blive bedre.  
Som arrangører har vi diskuteret loyalitet overfor EDE og GAIA. Er der en rigtig og forkert 
måde at holde EDE på? Har vi udfordret og udviklet konceptet for meget? Vi vil gerne 
være med til at udvikle konceptet omkring EDE, hvilket vi mener sker gennem netop at 
afprøve, udfordre og forandre. For sammen at skabe noget endnu bedre. F.eks. kan vi i 
GAIA Education lade os inspirere af Transition Town bevægelsens træningsmetoder, der 
forekommer mere åbne i forhold til deltagernes egne initiativer og spænder mere bredt. 
Hertil skal siges, at GAIA Education og Transition Town bevægelsen allerede har en del 
samarbejde, f.eks. i forbindelse med RIO+20.  
 
Om behov for fordybelse/opfølgning på EDE grundkursus 
Som faculty har vi flere gange diskuteret, at der med fordel kunne udvikles et mere 
avanceret kursusudbud, som opfølgning på de enkelte dimensioner, hvor man kan gå i 
dybden med udvalgte elementer. Det må ikke gerne stoppe efter den 4 ugers EDE, som 
kan anses som værende mere en slags  grunduddannelse, der risikerer at tabe i værdi, 
hvis den ikke bliver fulgt op og der tilbydes mulighed for at avancere, i det samme (GAIA 
Education) regi. Måske med en fælles faglig progression, i form af en TOT uddannelse, der 
kunne kvalificere yderligere til at kunne undervise på EDE dimensioner/moduler.  
 
Som det ser ud nu, kan deltagerne efter at have gennemgået en EDE undervise i EDE 
curriculum og være en del af GEESE, et online fællesskab for EDE undervisere.  
Vi mener, at man i GAIA Education og for så vidt også her i Danmark (i f.eks. LÆS regi) må 
gøre en indsats for en supplerende facilitator‐uddannelse, hvor man kan specialisere sig i 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undervisning i bæredygtighed, ud fra deltagerorienterede metoder. På den måde kan vi 
få opbygget en dansk ressourcebase af kompetente undervisere, der kan fortsætte og 
udvikle konceptet for EDE, i det danske økosamfundsmiljø.   
 
Om de 4 dimensioner og 4 økosamfund ‐ en dansk EDE  
Det er blevet foreslået, at vi i Danmark kan afholde en fælles EDE, i 4 økosamfund.  
Hvad vil vi opnå ved dette? Lettelse i forhold til gennemførsel, mindre ‘slid’ på hvert 
enkelt økosamfund, mere kvalitet i den enkelte dimension ved at udnytte de 
kernekompetencer, der er stærkest, de forskellige steder? Skal der være en samlet 
faculty gruppe, der tager med, for at sikre en vis form for kontinuitet? Eller  en gruppe 
‘weavers’? Er der risiko for, at det ambitiøse projekt bliver for stresset, for deltagerne?  
Vi har efter EDE i Hallingelille oplevet, hvor eget det fylder at afholde et EDE kursus. 
Særligt hvis økonomien også skal følge med, kan det anses som mere realistisk at dele 
arbejdsbyrden ud på flere økosamfund, for derigennem at kunne overskue en dansk EDE, 
men også bedre kunne udnytte forskellighederne og det særligt danske. Vi forestiller os, 
at man evt. kunne minimere til to økosamfund, f.eks. 1 uge ét sted, 2 uger et andet og til 
sidst en uge det første sted igen. Måske kunne man forestille sig en version med  10 dage 
social, 10 dage økologi, 5 dage økonomi og 5 dage verdenssyn?   
 
Afslutning: EDE er et koncept og en model, men er EDE et svar på vores udfordringer?  
Hvordan sikrer vi dynamikken og tilstrækkelig innovation, så vi styrker det civile samfunds 
muligheder for at deltage konstruktivt i udviklingen af vores bæredygtige samfund?  
Hvordan kan man være i stand til, efter et 4 ugers forløb baseret på det særligt danske, at 
løfte udfordringen? Vi ser som initiativgruppe frem til at være med til at diskutere nye 
former for potentielle danske EDE kurser, i LØS og GAIA regi.  
 
11) RELEVANTE LINKS 
 
www.hallingelille.dk  
Økosamfundet, der agerede vært for EDE i Hallingelille.  
 
www.mi‐mundo.org  
Vores organisation, der afholdt EDE i Hallingelille  
 
www.økosamfund.dk 
Hjemmeside for Landsforeningen af Økosamfund (LØS). 
 
www.gaieducation.net 
Hvor bl.a. EDE curriculum kan downloades.  
 
www.gaia.org 
Hjemmeside for GAIA Trust – der støttede Hallingelille EDE med 15.000 kr. 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11) Bæredygtighedshjulet  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Citat fra en deltagerevaluering, fra EDE kurset i Hallingelille:   
“I have realized that diversity (culturally) can be both a blessing and a challenge and that the 
communicative and social aspects of sustainable communities cannot be undervalued. I have also 
realized that there can be enormous differences among sustainable communities regarding the way 
they handle income, decisions and generally regarding their overall concepts and visions. 
Furthermore I have come to experience that in this field there actually is no perfection or some role 
model of an ecovillage, but only ongoing development and constant change towards ever more 
sustainability”  
 
 
 


