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Folkehøjskolernes Forening (herefter FFD)   har et strategisk mål om, at

elevsammensætningen på højskolerne skal afspejle

befolkningssammensætningen i samfundet. Her er et særligt fokus at arbejde

for, at: “Unge med anden etnisk baggrund end dansk i højere grad ser

folkehøjskolen som en mulighed”.

Ungepanelet er etableret for at give tidligere højskoleelever med

minoritetsetnisk baggrund  en platform, hvor vi kan drøfte erfaringer og udvikle

anbefalinger og idéer, der kan kvalificere højskolernes arbejde for øget

mangfoldighed. Vores levede erfaringer er afgørende for, at vi nu har tydelige,

konkrete anbefalinger, der taler direkte ind i en højskolehverdag. Dette er af stor

værdi for de enkelte højskoler og for FFD.

Højskolerne er mangfoldige mødesteder, hvor netop det, at forskellige

mennesker mødes og samles, er vigtigt – både for undervisningen og for

fællesskabet. Derfor ønsker både FFD og Ungepanelet at skabe lige muligheder

for, at alle kan komme på højskole. 

Elever med minoritetsetnisk baggrund er underrepræsenterede på landets

højskoler,  hvorfor der skabes initiativer, der skal understøtte en udvikling mod

større repræsentativitet. Disse indeholder tiltag ift. kommunikation, pædagogisk

udvikling, nye samarbejder o.a., både på den enkelte skole og i FFD. Disse tiltag

ønsker vi at kvalificere og udvikle med nærværende anbefalinger.

Anbefalingerne retter sig både mod den enkelte højskole og dennes ansatte,

forstander og elever, men også mod FFD's sekretariat og bestyrelse og andre

relevante aktører, der arbejder med højskolerne. Medlemmer af Ungepanelet vil

meget gerne udfolde og drøfte anbefalingerne og erfaringer og kan f.eks.

inviteres på skolebesøg. 

Forord
1

FFD er en forkortelse for Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Foreningen er en medlems- og interesseorganisation for
folkehøjskoler i Danmark. 
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FFDs strategi 2018-2022.
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Mino Danmark benytter betegnelserne 'minoritetsetniske' og 'majoritetsetniske' danskere, hvor alle uafhængigt af etnisk
ophav italesættes og anerkendes som en del af den danske befolkning, og hvor der derfor kun differentieres mellem
etnisk ophav ift., om denne udgør en minoritet eller majoritet af den samlede befolkning.
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 Se bl.a. tal fra en analyse af elevsammensætningen her: https://ffd.dk/kommunikation/statistik-og-
analyse/mangfoldighedsanalyse
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Anbefalingerne er udarbejdet af Ungepanelet med sparring fra Mino

Danmark  og er kategoriseret efter indledende gruppesamtaler om diversitet

og inklusion på højskolerne. 

Anbefalingerne dækker ikke alle barrierer og vil ikke give et fyldestgørende

svar på højskolernes udfordringer. Men det er vores håb, at den enkelte

højskole vil læse og finde anbefalingerne brugbare og herfra finde deres

egen vej til mere mangfoldighed.

Anbefalingerne er inddelt i tre kategorier, der vil blive gennemgået på de

følgende sider. 

Kommunikation
og kendskab

Økonomi

Kultur på højskolen -

fællesskab og samvær

Anbefalingerne

Mino Danmark er en interesseorganisation, der arbejder for at sikre lige rettigheder for minoritetsetniske danskere og
styrke minoritetsetniske danskeres stemmer, muligheder og samfundsdeltagelse. 
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For mange unge med minoritetsbaggrund kan

økonomien være en kæmpe barriere. 

At danne sig et overblik over, hvilke udgifter der

kommer, hvordan man sparer op eller forbereder

sig økonomisk på højskole kræver, at man kender

nogen, der har været på højskole eller har det

privilegium at kunne få hjælp til dét i sit netværk.

Man er i en sårbar situation, når man rent faktisk

ikke kan overskue den store opgave, som det er. 

Her mødte jeg et system, der var meget formelt

og rigidt, og som var vildt svært at overskue.

Derfor er det vigtigt, at højskolerne yder

økonomisk hjælp og rådgivning netop for at gøre

dette aspekt nemmere.  

Økonomi

Marek Azoulay, Ungepanelet



Økonomi

Vi oplever, at der er for få muligheder for økonomisk støtte til unge, der

ønsker at starte på højskole. Samtidig mangler der tilgængelig viden og

konkret rådgivning om økonomi - både før, under og efter højskoleopholdet. 

For mange unge kan det være svært at få råd til at gå på højskole. Vi ved, at

nogle elever kun har råd til et kortere ophold, og andre bliver nødt til at

droppe højskoledrømmen helt, fordi den økonomiske byrde bliver for stor.

Fælles for de fleste med økonomiske udfordringer er, at det kan føles

skamfuldt og grænseoverskridende at dele det med andre. Dette ønsker vi at

bryde med i håb om at skabe en kultur før, under og efter højskoleopholdet,

hvor elever tør dele deres bekymringer og frustrationer - både med hinanden

og med højskolens ansatte og ledelse. Derved kan både elever og lærere

handle på det, så økonomien ikke bliver en barriere for et højskoleophold. 

Vi vil skabe en højskole, der reelt inkluderer alle - også elever uden et

tilstrækkeligt økonomisk råderum. 



Økonomi

Gør det tydeligt, hvordan der kan søges økonomisk støtte til et ophold.  Det

skal være gennemsigtigt, hvilke kriterier der f.eks. er for nedsat

egenbetaling. 

Hjælp med at skabe et overblik over elevudgifter under højskoleopholdet i

forhold til lommepenge, brugerbetaling, uforudsete udgifter o.lign.   

Gør planlægningen af økonomi til en naturlig del af samtalen på den

enkelte højskole, når elever tilmelder sig et højskoleophold.

Opret en hotline hos FFD til hjælp og sparring omkring økonomi, så det

ikke behøver at være et tabu at tale med andre om det.

Opret en fond på højskolen, som har til formål at støtte elever, der ikke har

råd til et højskoleophold.

Afskaf tillæg for særlige fag og fælles fritidsaktiviteter, eller skab

muligheder for støtte hertil eksempelvis gennem Mangfoldighedspuljen

med øremærkning til fritidsaktiviteter, materialer o.lign. til særlige fag.

Arbejd strategisk og politisk på at sænke de økonomiske barrierer, der kan

være for minoritetsetniske unge for at tage på højskole. F.eks. kan prisen

på et højskoleophold sænkes, og det kan gøres muligt at modtage SU eller

dagpenge som højskoleelev.

Vi opfordrer til, at der samtidig arbejdes på at forebygge og bekæmpe

stigmatisering og formodninger omkring økonomi, da det kan være

ubehageligt at opleve ansatte og elevers fordomme på dette område. 

Ungepanelets anbefalinger:

Læs mere om Mangfoldighedspuljen: https://ffd.dk/indsatsomraader/hoejskole-for-flere/mangfoldighed-og-nye-

maalgrupper/mangfoldighedspuljen/

Nogle minoritetsetniske elever oplever netop, at de bliver mødt med formodninger om, at de har fået deres ophold betalt.

Dette underminerer den enkelte elev, da mange minoritetsetniske elever går på højskole på samme præmisser som deres

majoritetsetniske medhøjskolegængere og har kæmpet en brav kamp for at kunne betale deres eget højskoleophold. 
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 Lav f.eks. en fane på hjemmesiden under overskriften: “Har du brug for økonomisk støtte?” med oplysninger. Både på

den enkelte højskoles hjemmeside og på www.højskolerne.dk
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Se Krogerups Elevfond som inspiration til selv at oprette en elevfond: https://krogerup.dk/lange-ophold/tilskud-

elevfonden-og-mentorordning/
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http://xn--hjskolerne-0cb.dk/
https://krogerup.dk/lange-ophold/tilskud-elevfonden-og-mentorordning/


Jeg oplevede under hele mit højskoleophold at

blive udsat for racisme og diskrimination, både

fra elever, ansatte og elevers forældre. Jeg endte

med at måtte tage sagerne i egen hånd, fordi

ledelsen desværre ikke vidste, hvordan de skulle

håndtere det. 

Mine erfaringer har tydeliggjort for mig, at

højskolebevægelsen har alvorlige blinde vinkler,

når det gælder mangfoldighed. Der er i høj grad

brug for at blive konkretiseret nogle

retningslinjer! 

Derfor mener jeg især, at anbefalingerne om

kultur, fællesskab og samvær på højskolerne er

væsentlige. Netop for at sikre og forbedre

trivslen for alle på højskolerne, men især for

minoritetsetniske elever.

Kultur på højskolen- 
fællesskab og samvær

Prince Henry Kwesi Asare, Ungepanelet



Kultur på højskolen -

fællesskab og samvær

Vi ønsker, at højskolen skal være et frirum, hvor der er plads til alle. Dog har

mange af os oplevet diskrimination på vores egne højskoleophold. Vi har

oplevet, at der ikke er konkrete strategier eller retningslinjer ift. diskrimination

på højskolerne, og at diskrimination håndteres mangelfuldt. Vi savner klarhed

i forhold til højskolernes position overfor f.eks. racisme. At diskrimination sker

og ikke følgende håndteres, betragter vi som et menneskeligt og pædagogisk

svigt fra højskolernes side. Derfor ønsker vi, at højskolerne udvikler

retningslinjer i forhold til diskrimination og gør dem handlingsbaserede og

helhedsorienterede for at fremme en positiv oplevelse for alle.

Minoritetselever reduceres ofte til at blive identificeret med deres minoritet

som etnicitet, religion eller andet. 

Det er sjældent, at en minoritetselev får lov til 'bare' at være en ordinær elev.

Dette betyder, at minoritetsetniske elever ofte konfronteres med deres

minoritetsmarkør og dermed tvinges til at forholde sig til det, der adskiller

dem fra majoritetsetniske elever. Derfor bliver minoritetsetniske elever ofte

hypersynliggjorte på højskolerne. Dette kan gøre det svært at trække sig eller

være introvert på en højskole. Desuden opleves det, at følelsen af eksklusion

fra "det store fællesskab" ofte reduceres til et individbaseret, minoritetsetnisk

problem. I kraft af denne reduktion tages der afstand til de strukturelle og

institutionelle aspekter af problematikken.

Denne ansvarsfralæggelse gør det svært at snakke højt om den følelse af

eksklusion, der kan opstå i forbindelse med højskoleopholdet, hvor det ofte

kan være mindre ting eller akkumulerende oplevelser i hverdagen, som

skaber problemerne eller distance. Følelsen af eksklusion kan i disse tilfælde

blive forstærket af den manglende indgriben fra lærerne og ledelsen på

højskolerne. 



Anerkend problemer med alle former for diskrimination! (fx. racisme,

sexisme, homofobi, transfobi etc.).

Indfør en retningsangivende strategi og samværspolitik, hvor højskolens

position ift. racisme og alle former for diskrimination tydeligt fremgår. 

Oplys om og kommunikér tydeligt, hvordan højskolen håndterer elevers

oplevelser med racisme og andre former for diskrimination.

Uddan alle lærere i mangfoldighedspædagogik, som bl.a. belyser

intersektionel antiracisme og normkritik hvert år.

Skab et trygt rum for elever og lærere til at håndtere diskrimination ved

bl.a. at afholde relevante oplæg ved hvert nyopstartet højskoleophold.

Indfør perspektiver omkring repræsentation og diversitet i de enkelte fag, i

undervisningsmaterialet og i den daglige pædagogiske praksis.

Ansæt med fokus på at skabe større repræsentation og diversitet i

lærerstaben.

Sikr alkoholfrie fester/alkoholfrie alternativer til sociale aktiviteter.

Hver enkelt højskole kan sammensætte et panel af unge, der hjælper med

at kvalificere højskolens lokale arbejde med mangfoldighed og skabe et

meningsfuldt, respektfuldt og anerkendende fællesskab for unge

minoriteter på de enkelte højskoler. 

Ungepanelets anbefalinger:

Et relevant oplæg kan bl.a. berøre normkritik, racisme, konflikthåndtering og interkulturelle møder og gøre elever

handlingsparate, så de kan støtte hinanden og trygt henvende sig til lærere ved behov.
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Kultur på højskolen -

fællesskab og samvær

12

Det er essentielt, at højskolerne inkluderer flere minoritetsperspektiver, kilder og vinkler i undervisningen og gør

undervisningsmaterialet mere repræsentativt. Som minoritetsetnisk elev bemærkes det ikke at være repræsenteret i

dagligdagen på højskolen. Det er sjældent, at ansatte, gæsteundervisere eller oplægsholdere har minoritetsetnisk

baggrund. Selv når undervisningen omhandler minoritetsrelaterede emner, inviteres en minoritetsperson ikke ind, hvilket er

ærgerligt, da alle elever har behov for identificere sig og føle sig repræsenterede.
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Ressourceopbyg internt ift. den anti-diskriminerende dagsorden, men gør det ALDRIG til elever med

minoritetsbaggrunds ansvar at "benytte" sig af de tilbud, der er på højskolen for at føle sig velkomne. De skal ikke gøres

til de ansvarlige i kampen for at få et godt højskoleophold. 
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Det var svært at se sig selv gå på højskole, når

der ikke er andre minoritetsetniske personer, som

man kan spejle sig i. Både på højskolerne i form

af elever, lærere og ansatte. Men også i de

materialer, der bliver brugt til at reklamere for

dem i form af billeder, videoer og andet. Hvis

man ikke ser sig selv repræsenteret eller

inkluderet, kan det potentielt afskrække eller

afholde én fra at starte på højskole. Man kan

blive helt i tvivl, om man vil passe ind. 

Derfor er det vigtigt at tænke over, hvordan

højskolerne kan kommunikere og udbrede

kendskabet om sig selv ved at inkludere og

repræsentere de nye målgrupper, som de gerne

vil tiltrække. Hvis minoritetsetniske personer føler

sig inkluderet på højskolerne, kan det inspirere

flere til at starte på højskole. Dermed bliver

udfordringen lidt nemmere.

Kommunikation
og kendskab

Donna Munezero, Ungepanelet



Kommunikation
og kendskab

I dag vælger en lav andel af minoritetsetniske danskere højskolen til. Vi tror

ikke, at dette er et aktivt fravalg, men derimod skyldes manglende viden om,

hvad en højskole er, hvem der kan gå på højskole, og hvorfor det for nogle er

et fornuftigt valg. Eksempelvis ved vi, at kendskabet til højskoler ofte

udbredes gennem den enkeltes sociale netværk. Hvis der i ens omgangskreds

ikke er personer med viden om eller erfaringer med at gå på højskole, kan et

højskoleophold virke fjernt for potentielle minoritetsetniske elever og deres

forældre. 

Grundet manglende viden om et højskoleophold som en mulighed for

personlig udvikling, dygtiggørelse og udvikling inden for specifikke

fagområder eller færdigheder kan højskoleophold blandt nogle

minoritetsetniske unge opfattes som spild af tid - særligt for dem, der vil

hurtigt igennem uddannelsessystemet. Vi håber derfor, at højskolerne bliver

bedre til at formidle fordelene ved et højskoleophold - både ift. karriere,

personlig og social udvikling. En idé kan være at fokusere mere konkret på,

hvordan et ophold kan kvalificere til kvote 2-ansøgninger på videregående

uddannelser, mulighederne for målrettede kurser til uddannelse eller blot ro

og fordybelse. For nogle minoritetsetniske unge opleves et behov for, at der

kommunikeres med deres forældre, som grundet manglende viden om

højskoleophold kan være utilpasse ved at sende deres børn afsted.

Den manglende etniske repræsentation i kommunikationen omkring

højskolerne - både på højskolerne.dk og på den enkelte højskoles

hjemmeside eksempelvis i forhold til billedudvalg - medvirker til, at

minoritetsetniske elever potentielt kan blive usikre på, om der er plads til

dem. Det er desuden et problem, at det ikke fremgår tydeligt, hvilke

overvejelser den enkelte højskole har gjort i forhold til mad og lignende. En

potentiel minoritetsetnisk elev kan være usikker på, om der bliver taget

hensyn til allergener og diæter, såsom religiøse spiseregler,  om det er okay

ikke at dele værelse med en af det modsatte køn, eller hvordan det

modtages, hvis en elev trækker sig tilbage for at bede en bøn?.

Følg f.eks. Roskilde Festival Højskoles eksempel: https://rofh.dk/mad-paa-roskilde-festival-hojskole/13
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Oplys potentielle højskoleelever om, hvad en højskole er, og hvor

forskellige højskolerne kan være. 

Hav blik for en divers repræsentation i de billeder, I bruger til at

markedsføre jer selv.

Hav mere fokus på at bryde med en destruktiv alkoholkultur samt på at

tilbyde alternative kostmuligheder.

Lav brochurer på forskellige sprog, så forældre kan få tildelt noget

tilgængeligt information.

Informer minoritetsetniske unge dér, hvor de er - eksempelvis via deres

institutioner, organisationer, foreninger, fællesskaber

Lav en app med alle oplysninger samlet ét sted

Lav en fane på alle højskolers hjemmesider med samlet information om,

hvad et højskoleophold er - hvorfor det er et fedt sted at blive dannet osv.

Tydeliggør, hvad højskolens mål og handlinger er ift. diversitet og inklusion.

Vær konkrete, og gør det overskueligt, hvordan højskolen arbejder for at

imødekomme forskellige grupper, og hvordan I aktivt sikrer trivsel for

sårbare unge. - f.eks. på hjemmesiden, så man som elev kan vælge en

højskole med dette in mente.

Etablér og opdyrk højskoleambassadører med minoritetsbaggrund, som vil

stille op til portræt og forklare, hvad de fik ud af højskolen, og om den var

inkluderende og hvorledes. Der er i høj grad brug for forbilleder!

Ungepanelets anbefalinger:

Kommunikation 

og kendskab



Mino Danmark har stået for rekrutteringen til Ungepanelet. I forsøget på at

sikre et bredt og mangfoldigt udvalg af deltagere blev der både anvendt

opslag på sociale medier og rekrutteret gennem FFD og Mino Danmarks

netværk og ungefællesskaber. 

I Ungepanelet er vi alle tidligere højskoleelever med forskellige minoritetsetniske

baggrunde. Nogle har flygtningebaggrund, og andre er efterkommere. Fælles

for os er, at vi har gået på forskellige højskoler i perioden 2014 til 2020.

Ungepanelet kan kvalificere anbefalingerne med afsæt i de specifikke

identiteter, som vi repræsenterer. Dette udgør dog også en naturlig

begrænsning, da alle perspektiver ikke er inkluderede, siden vi naturligvis ikke

repræsenterer alle minoritetsidentiteter og derfor kan have blinde vinkler. Der

indgår f.eks. ikke tidligere højskoleelever med både minoritetsbaggrund og

funktionsnedsættelse i Ungepanelet. Derfor er vores erfaringer og anbefalinger

ikke udtømmende, men derimod et udgangspunkt for en videre samtale. 

Ungepanelet har mødtes fire gange mellem januar og juni 2021. Tre af møderne

foregik online grundet COVID-19, mens den afsluttende workshop var fysisk. I

Ungepanelet har vi delt oplevelser fra højskolelivet som minoritetsetniske unge.

Der er bl.a. blevet delt erfaringer med, hvordan den enkeltes højskoleophold var

godt eller mindre godt, og drøftet, hvad der kan forbedres på højskolerne for

minoritetsetniske unge samt, hvad Ungepanelet håber på, at andre

minoritetsetniske personer kan få ud af at gå på højskole. 

Formålet med Ungepanelet har altså været både at forstærke og dele de gode

og positive oplevelser samt at forebygge og bekæmpe negative oplevelser.

Med dette udgangspunkt har vi udviklet konkrete anbefalinger til højskolerne,

der bl.a. skal forbedre inklusionen af diverse elevgrupper og skabe bedre

repræsentation på højskolerne på alle niveauer.  Ungepanelet ønsker hermed at

bidrage til, at højskolerne bliver et sted, hvor alle unge kan få oplevelser, der

rummer fællesskab, anerkendelse og læring.  

Baggrund for anbefalingerne

 Fra elever til ansatte, ledelserne, bestyrelser, FFD's sekretariat osv..
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