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Skole, natur og fantasi Kirsten Paludan Hent PDF Forlaget skriver: Det ældste menneske er flere millioner år
gammelt, og vores egen art er 100.000 til 200.000 år. Skolen for alle er kun ca. 200 år gammel - ikke meget,
når man betænker, at den skal rumme og ´danne´ elever, der bærer rundt på så gammel en arv som vores.

Menneskets lærelyst og læreevner er formet lag efter lag af evolutionen gennem mindst to millioner år, og da
den lyst og de evner var nye, skulle de ikke bruges på at gå i skole men på at klare sig i en vanskelig

omverden. Det var på den afrikanske savanne, menneskene blev til, og de levede et hårdt jæger-samlerliv.
Men hvilken rolle spiller elevernes nedarvede natur fra de vanskelige dage på savannen for skolens problemer

i dag?

I Skole, natur og fantasi påviser Kirsten Paludan, at det, vi fra naturens hånd er indrettet på at lære, langtfra
altid falder sammen med det, vi skal lære i skolen.
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