
Folkehøjskolernes rolle 
i demokratiudviklingen

NORDISK FOLKEHØJSKOLE 

KONFERENCE 

16 . -17.  SEPTEMBER 2021

Hvordan ser den demokratiske 

dannelsesopgave for folkehøjskolerne ud i dag? 

Og findes der en fælles opgave for den 

nordiske folkehøjskolebevægelse?

Målgruppe: Ansatte på folkehøjskoler og i    

folkehøjskoleorganisationer i Norden

Sted: Ungdomsøen, Danmark

Sprog: Dansk/svensk/norsk/engelsk

Tilmelding: www.folkehogskoleradet.no/nordisk

Arrangør: Nordisk Folkehøjskoleråd

http://www.folkehogskoleradet.no/nordisk


Fredag den 17. september

08:30 Morgensamling: Folkehøjskolen gav mig mod til at kæmpe! 

Momoko Nojo, 22 årig japansk studerende som med sin 

#DontBeSilent kampagne bidrog til at den magtfulde OL-chef 

Yoshiro Mori måtte gå af, efter at han var kommet med en række 

sexistiske ytringer. Momoko er tidligere højskoleelev.

09:00 Frirumsdebat: Bør folkehøjskolerne udvide arbejdet med globalt 

medborgerskab? Frirumsdebatten giver plads til 

nuancer og tvivl gennem tre runder: Fronter, refleksioner og initiativ. 

Debattører: Claus Staal og Bjørn Bredal.

10:30 Workshop: Varm data lab: En verden i forandring

Varm data kan ses som en modsætning til kolde fakta.

Varm data er kontekstafhængig og fokuserer på kompleksitet og 

relationer. I workshoppen vil deltagerne praktisere metoden 

gennem at udforske temaet indenfor- og udenforskab. 

Ledes af Miriam Sannum.

12:00 Afsluttende bemærkninger v/Nordisk Folkehøjskoleråd

12.15 Frokost

13:15 Båd fra Ungdomsøen til Nyhavn.

13:45 Ankomst Nyhavn.

Torsdag den 16. september

11:00 Båd fra Nyhavn til Ungdomsøen med fortælling: 

Ungdomsøen: fra befæstning til demokratikatalysator

12:00 Frokost

13:00 Velkommen og åbning af konferencen

Folkehøjskolernes historiske rolle i demokratiudviklingen 

v/ Johan Lövgren. 

Hilsen fra Nordisk Råd v/Kjell-Arne Ottosson, formand for 

udvalget for Kundskab og Kultur i Norden.

13:35 Hvordan står det til med de nordiske demokratier? 

En samtale mellem Rune Lykkeberg, Gustav Fridolin og Annika. 

Pastuhov, modereret af Astrid Moen.

15.00 Ø-vandring: Hvad mener vi er højskolens rolle idag?

Vi deler os i mindre grupper og aktiverer vores hoveder, 

hjerter og kroppe, når vi går på jagt efter højskolernes rolle i 

demokratiduviklingen. På vandringen vil vi udforske 

forskellige metoder og temaer.

19:00 Middag med Syng, Spis og Snak: Sangenes betydning for 

demokratiet Hvordan kan sangene bidrage til fælles håb 

og skaberkraft for en demokratisk fremtid? V/ Søren 

Launbjerg.

21:30 Bålet tændes ved amfiet.

Med forbehold for ændringer i programmet.



Rune Lykkeberg (DK): Chefredaktør på Dagbladet Information, samfundsdebattør 
og forfatter til bl.a. Alle har ret og Vesten mod Vesten. Med referencer til 
populærkultur og idéhistorie analyserer Lykkeberg demokratiets vilkår i 
spændingsfeltet mellem individets frihed og fællesskabets bedste. 

Gustav Fridolin (SE): Folkehøjskolelærer på Stadsmissionens folkhögskola, og fra
2021 forsker på deltid ved Göteborgs universitet. Sveriges kandidat til EAEAs
bestyrelse og Sveriges undervisningsminister fra 2014–2019.

Annika Pastuhov (FIN): Postdoktor ved Linköpings universitet, Institutt for 
adferdsvitenskap og læring, interesserer sig for deltager- og praksisnær
perspektiv på folkelig oplysning. Forsker for tiden i parlamentariske partiers 
medlemsuddannelse i Sverige og Finland.

Astrid Moen (NO): Viceforstander på Sund folkehøgskole, og har tidligere 
arbejdet som journalist og redaktør i NRK i en årrække. Hun er uddannet i 
statskundskab, og som journalist og pædagog. Astrid har også erfaring som 
valgobservatør i udlandet for NORDEM. 

Johan Lövgren (NO): Forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forfatter til bl.a. 
The Reflective Community. Learning Processen in Norwegian folk high schools. 
Initiatager til nordisk forskningsgruppe om folkehøjskolen. 

Claus Staal (DK): Viceforstander og lærer på den Internationale Højskole i 
Helsingør (IPC), medlem af FFD’s bestyrelse og formand for FFD’s internationale 
udvalg. Uddannet i filosofi og teologi. 

Bjørn Bredal (DK): Forstander på Johan Borups Højskole i København. Højskolen 
fokuserer særligt på den nordiske dannelse. Bjørn er tidligere redaktør på 
Gyldendal, Weekendavisen samt Politiken.

Miriam Sannum (SE): Økolog, specialiseret i læringsprocesser og bæredygtighed, 
medinitiativtager til Regional Centre of Expertise. Via bl.a. Studieförbundet 
Vuxenskolan arbejder Miriam for en bæredygtig fremtid gennem "Warm Data 
Lab" og "People need People".

Søren Launbjerg (DK): Forstander på den Internationale Højskole i Helsingør (IPC), 
sanger og komponist og medlem af Højskolesangbogsudvalget for den 19. 
udgave.

Ø-vandring
Eksempler på poster:

Generationsdialog: Ungdommens 

ønske om større regulering og regler 

inden for en række områder der kan 

være krænkende, kan for den ældre 

generation virke som en 

indskrænkelse af friheden og den frie 

dialog. Hvad er forholdet mellem 

frihed og magt? Vi tager debatten 

med oplæg fra de unge selv. 

Dialogpause: En metode til 

konstruktive og respektfulde 

diskutioner om samfundsrelaterede 

spørgsmål. Her drøftes fake 

news/sociale medier og ytringsfrihed.

Et af Ungdomsøens mål er at 
”udfordre, forstyrre normer og give 
nye perspektiver på verden. Vi skal 
udfordre vaner og traditioner og 
gøre noget andet, end det vi plejer.”

Under ø-vandringen på dag ét vil vi 
udforske, opdage og opleve 
forskellige temaer og perspektiver, 
som er aktuelle, når vi belyser 
folkehøjskolernes rolle i 
demokratiudviklingen. 

Vi deler os i mindre grupper, og 
vandrer rundt på Ungdomsøen, inde 
og ude, fra post til post. På posterne 
får grupperne forskellige opgaver og 
udfordringer, indsigt i metoder og 
mulighed for at bruge både hoved, 
hjerte og hånd.



Praktisk information
Ungdomsøen:

• Læs mere om Øens spændende historie og faciliteter: https://ungdomsoen.dk/

• Overnatning i sovesal (kvinder og mænd hver for sig). 

• Også muligt at overnatte i shelters – meld din interesse for dette til arrangøren.

• Ungdomsøen følger de til enhver tid gældende smitteværnsregler og vil sørge for god hygiejne og afspritning. 

• NB: Når man tilmelder sig konferencen, bekræfter man også at man tager båden til/fra Ungdomsøen på nævnte tider (se program).

Tilmelding og pris:

• Tilmelding til konferencen via: www.folkehogskoleradet.no/nordisk-konferanse-2021

• Pris: 1750 DKK (inkl. kost/logi) + båd tur/retur Nyhavn-Ungdomsøen 200 DKK. Faktura eftersendes for konferencen/båden.

• Tilmelding er bindende.

• Tilmeldingsfrist: 12. august 2021

• Konferencen afholdes på dansk/norsk/svensk, med nogle indslag på engelsk. Tag kontakt til arrangør, hvis du har behov for tolk.

• Opdateret information om smitteværnsregler i Danmark: https://en.coronasmitte.dk. Vi vil også sende opdateret information ud i 

løbet af august. 

For spørsmål, kontakt Nordisk Folkehøjskoleråd v/Brita Phuthi: brita@folkehogskole.no
. 

Med forbehold for ændringer i programmet, og at det er muligt at gennemføre arrangementet under gældende smitteværnsregler.

https://ungdomsoen.dk/
http://www.folkehogskoleradet.no/nordisk-konferanse-2021
https://en.coronasmitte.dk/
mailto:brita@folkehogskole.no

