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1: Den signede dag med fryd vi ser 

Den signede dag med fryd vi ser 

af havet til os opkomme; 

den lyse på himlen mer og mer, 

os alle til lyst og fromme! 

Det kendes på os som lysets børn, 

at natten hun er omme! 

N.F.S. Grundtvig, 1826
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Abstract 

Folk High School research is currently an emerging branch in social sciences. This study 

aims to contribute to the branch from a politological angle. The thesis takes a 

phenomenologically-hermeneutically informed approach to the study of Folk High Schools, 

using Michael Freedens iteration of conceptual history (Begriffsgeschichte) as an overall 

framework. We investigate the idea of a Global Folk High School as it is present with the 

participants of the People’s Future Lab (PFL) seminar in May 2022. The analysis of PFL is 

based on 27 reflective essays collected together with Johan Lövgren from the University of 

South-Eastern Norway. These were analyzed from a phenomenographic perspective using 

methodological recommendations from grounded theory. The conceptual constellation of 

a Global Folk High School that is identified at PFL is subsequently traced through the 

Danish debate-book series “Højskolen til debat”. Here, we document how the meanings 

attributed to the idea of the Folk High School have been contested throughout the Danish 

debate and how this idea consequently can be traced to the Global Folk High School at 

PFL. 

We conclude that the Global Folk High School, as it is present at PFL, is representative of 

some overall tendencies that are also evident in the Danish Folk High School. This 

especially relates to the prominent position that global challenges take as a foundation for the 

Global Folk High School’s idea of community, and how it should affect change through its 

pedagogical practice. This connection between specific challenges and the Folk High School 

is not clearly evident in the Danish Folk High School until 2016 and thus represents a 

reinterpretation of the idea of a Folk High School. This tendency can potentially be 

interpreted as a revival of Christen Kolds term of awakening. This understanding of the 

Global Folk High School lays the foundations for how future Global Folk High School 

initiatives inspired by PFL will view the idea of the Folk High School - as a school form 

that not only builds a community for the sake of the community, but around certain 

challenges that needs to be solved. 

 

Keywords: Folk High School, Grundtvig, Kold, Freeden, conceptual history, historical-poetical, 

phenomenography.  
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Forord 

Intet mindre end at udfordre idéen om hvad et speciale i statskundskab kan være - det var 

udgangspunktet for det fælles projekt, der startede i december 2021. Her, trekvart år senere, 

sidder vi med et færdigt produkt, der omend ikke bryder med alle konventioner, så har 

skubbet til vores egen forståelse af, hvad vi kan med vores faglighed. 

Men hvorfor lige noget om højskoler? Et noget ualmindeligt valg af specialeemne må man sige. 

Og dog. For højskoler handler ikke bare om at synge, drikke øl og lege med ler. Højskole 

handler også om medborgerskab og dannelse. Om visioner for fremtidens samfund og at 

udforske, hvad et demokrati egentlig kan være. 

Med forskellige baggrunde og erfaringer med højskolen var vi ideelt placeret til at beskæftige 

os med emnet. Lars som aktivt engageret tidligere elev på den Internationale Højskole, Sara 

med et højskoleophold på Ry Højskole i bagagen og Bjørn med ren og skær nysgerrighed. 

Vi havde en fælles interesse i at skrive et kreativt speciale, og var ikke bange for at vælge et 

emne, uden for den gængse statskundskab. Således fandt vi hinanden. 

Processen har dog mildest talt været kringlet. Ikke bare det at finde den mest spændende 

case, men også at finde hoved og hale i vores empiri. Vi har måttet sætte os ind helt nye 

aspekter af samfundsvidenskaben og opdaget nye måder vi kan bruge vores faglighed på. 

Der gik flere måneder, inden vores problemformulering fandt os i den skov af 

højskolereflektioner og debatbogskapitler, vi var faret vild i. Således endte vi med at 

undersøge People’s Future Lab, Højskolen til debat og den globale højskole. 

Her er det på sin plads, at vi takker alle, som har været med til at hjælpe os igennem 

processen. Først og fremmest skal der lyde tak til Johan Lövgren, uden hvem dette speciale 

ikke havde eksisteret. Som professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og højskoleforsker 

tilknyttet People’s Future Lab har Johan været en uvurderlig sparringspartner ift. 

dataindsamlingen og specialets højskolefaglige indhold. Tusind tak for samarbejdet. 

En tak skal også lyde til alle medarbejderne hos Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark 

(FFD). Andreas Harbsmeier skal have tak for at have taget godt imod vores forespørgsel 

om at finde en god vinkel på et højskolespeciale i statskundskab, for at have sendt os 

inspirerende litteratur og for at videreformidle kontakt. Søren Børsting skal have tak for at 

fortælle os en masse om FFD’s folkeoplysningspulje, selvom vi endte med ikke at skrive 

om den. Mette Skov Hansen skal også have tak for gode snakke om demokratisk dannelse 
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og for sammen med Søren at have ledt os hen til People’s Future Lab. Sidst men ikke mindst 

skal Sara Mortensen og Daniel Kern have tak for tålmodigt at have besvaret alle vores 

spørgsmål om People’s Future Lab. 

Derudover vil vi takke vores vejleder Anders Berg-Sørensen. For konstruktiv vejledning, 

når vi ikke rigtig gjorde det, vi sagde, vi gjorde. For at være med på vognen, når vi ville 

udfordre specialekonventionerne. Og for grundig læsning af vores indsendte materialer.  

En stor tak skal også lyde til Karoline Spenner Kjeldberg for korrekturlæsningen af dette 

omfangsrige speciale. Hun har med sit skarpe blik og sind, fanget alle de kommaer og 

stavefejl, der undslap vores.  

Og til sidst vil vi også takke hinanden og alle dem, vi har tilbragt utallige timer sammen med 

på specialekontoret i kælderen på CSS. Det har været en god proces. Vi prioriterede at give 

specialet den tid det fortjener i stedet for at bruge lange nætter og weekender på unødigt at 

skynde på et umodent produkt. Om det så har kostet os en sommerferie, skulle det ikke 

have været anderledes. 

Vi må dog også komme med et fagligt forbehold i dette forord. Det er vigtigt for os at 

fremhæve, at dette hverken er et speciale indenfor pædagogik eller historie. Ingen af os har 

de fornødne kvalifikationer til at kunne kalde dette for andet end et speciale i statskundskab. 

Ej heller er det et antropologisk speciale. Vi har godt nok været optaget af, at komme tæt 

på deltagerne, men vi har hverken haft den nødvendige adgang eller de metodiske 

færdigheder til at skrive et antropologisk speciale. 

Når dette er sagt, har vi lagt al mulig energi i, at være tro over for vores emne og process. 

Vi har været særligt opmærksomme på at være metodisk stringente, at læse op på vores 

begrebshistoriske tilgang, og sætte os ind i højskolens pædagogik. Vi håber, det vil skinne 

igennem. 
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Engang havde specialet denne undertitel: 

Et historisk-poetisk speciale 

Undertitlen forsvandt igen. Der var for meget hybris i at gøre krav på en sådan titel, fordi 

dette er et speciale, og det akademiske har sin berettigelse i at producere systematisk viden, 

som er til at stole på. Alligevel er der værdi i at dvæle ved tanken om et historisk-poetisk 

speciale. 

“Tit er jeg glad, og vil dog gerne græde” skriver B. S. Ingemann i sang nr. 77 i 

Højskolesangbogens 19. udgave. Sangen handler om alle de modsatrettede følelser, som et 

ungt forelsket menneske kan føle. For verden er sjældent entydig at forstå. Vores 

akademiske sprog kan komme til kort, når vi skal beskrive noget så komplekst som 

menneskelivet. Et højskoleophold kan ikke beskrives med det rationelle og videnskabelige 

sprog. Det skal (op)leves. 

Når vi taler om at forstå specialet som et historisk-poetisk speciale, er det, fordi vi ønsker 

at slå bro mellem højskolen og universitetet. Grundtvigforskeren Ove Korsgaard skriver i 

Højskolen til debat anno 1991, at der er brug for en vekselvirkning mellem højskolen og 

universiteterne (Korsgaard 1991b, 160). Det er to dele af virkeligheden, der har brug for 

hinanden. Derfor håber vi, at dette speciale kan bidrage til højskoleforskning som gren og 

hjælpe med at slå bro mellem de to verdener. 

Derfor har vi indledt hvert kapitel med et vers fra en sang fra Højskolesangbogen, for at 

skabe en stemning hos læseren, og fordi Højskolesangbogen har en naturlig plads i et 

speciale om højskoler. Sangene er angivet med nummer i den 19. udgave af 

Højskolesangbogen (Carlsen et al. 2020) og er nøje udvalgt, så de passer til kapitlernes 

indhold, både pba. af vores personlige forhold til sangene, men også efter de fortællinger, 

der ligger bag sangene, som de fremgår i den medfølgende Sanghåndbog (Moesbøl 2020). 

Som historisk-poetisk speciale havde vi også en forestilling om, at vi skulle skrive i et sprog, 

der er forståeligt for både forskere, praktikere og lægmand. Til tider endte vores sprog, mod 

hensigten, dog med at blive mere komplekst, end det har været meningen, f.eks. når vores 

sprog blev lidt for malende. Det har været en balancegang, og vi håber, at vi har ramt et 

godt midterpunkt, hvor klarhed og stringenthed ikke er kommet i vejen for hverken 

forståelse eller dybde. 
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Sidst, men ikke mindst, forestillede vi os også specialet som poetisk i ordets græske 

betydning: poesis - at skabe! Og ja, det er hybris at tro, at specialet vil kunne være andet end 

en dråbe, der slår ubetydelige ringe i et stort hav. Alligevel ønsker vi, at specialet vil finde 

resonans. Resonans hos højskolepraktikere, hos højskoleforskere, og blandt alle dem, der 

er interesserede i højskolen. 

Med disse ord ønsker vi jer god læselyst med dette (historisk-poetiske) speciale! 

 

Sara, Bjørn og Lars 

København, August 2022  
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Begyndelse 

 

224: De unges sang 

Vinden rusker over landet. 

Vi læner os mod friheden, mærk dit mod! 

Holder dine hænder om noget, der er tungt 

fold dem ud nu i overflod. 

Vi har en åben dør 

i vores bryst 

der fører ud til en kyst 

hvor alle kan være. 

Dy Plambeck, 2017 

 

Da amerikaneren, pædagog og medstifter af Highlander Folk School, Myles Horton, i 

begyndelsen af 1930’erne besøgte højskoler i Danmark, var det langt fra første gang, at 

udenlandske undervisere blev inspireret af Grundtvigs skoletanker. Bare 20 år efter den 

første højskole blev grundlagt i Rødding i 1844, blev den første højskole oprettet uden for 

Danmark (Korsgaard 2019, 11 & 74), og lige siden har danske højskoler haft regelmæssig 

kontakt til verden. Da Myles Horton vendte hjem til USA og grundlagde Highlander Folk 

School i Tennessee i 1932, fik den succes og blev en af de mest kendte højskoler uden for 

Danmark (Korsgaard, 2019, 80–81). Den blev tillige fremhævet af Obama ved Nordic State 

dinner i 2016: 

“We would not have been here had it not been for that stone that was thrown 

in the lake and created ripples of hope that ultimately spread across the ocean 

to the United States of America. I might not be standing here were it not for 

the efforts of people like Ella Baker and the others who participated in the 

Highlander Folk School" (Obama, 2016). 

Tanken om, at højskolen har noget relevant at bidrage med til verden, er altså langt fra ny. 

Senest i 2019 afholdt Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark (FFD) et internationalt 

højskolesummit for sætte gang i en global højskolebevægelse og revitalisere FFD’s 
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internationale bånd (Bilag 3, 1). “Højskolen ser ud ad igen,” siger en af de daværende 

arrangører, Sara Mortensen fra FFD (Bilag 3, 6). 

Selvom det er en værdi i sig selv i at have et stærkt netværk af højskoler, også internationalt, 

skriver den stigende interesse for at se ud ad blandt danske højskoler sig ind i de globale 

problematikker, vi ser i dag. Ifølge Mortensen, satte det internationale summit gang i nogle 

tanker: “Hvad er det, vi kan med hinanden? Hvad er det for en verden, vi lever i? Hvad er 

vores pædagogiske fællesskab her? Og hvad er det for nogle globale udfordringer, vi står 

over for? Og hvad er det for et projekt, vi kan mødes omkring?” (Bilag 3, 2). Hertil kom 

hele klimaspørgsmålet selvklart på banen som en krise, der ikke kun gør sig gældende i 

Danmark, men som man mærker overalt, og som bevæger os alle.  

Tidligere forstander på Gerlev Højskole, professor i pædagogik og højskoleforsker, Ove 

Korsgaard, taler om “nye fronter” for højskolen. Han citerer Højskoleudvalgets rapport fra 

2004: “(...) det danske samfund er i dag et væsentligt andet end det, som folkehøjskolen blev 

født ind i” (Korsgaard, 2019, 65). Højskolen må, ifølge Korsgaard, i dag forholde sig til 

udfordringer med demokrati, medborgerskab, individualisering, bæredygtighed og 

klimakrise: “Hvis klimaet over os går amok, og naturgrundlaget under os eroderer, og flere 

og flere dyrearter omkring os uddør, er det en trussel, der er langt større, end den, tyskerne 

udgjorde for 175 år siden” (Korsgaard 2019, 69).  

Den danske teolog og filosof Knud Ejler Løgstrup forstod allerede i 1984 højskolens 

opgave som at skulle oplyse om vores fælles tilværelse, samfundets indretning, historie, 

natur og univers, samt de sanser vi oplever alt dette med. Løgstrup kalder denne form for 

oplysning for tilværelsesoplysning (Løgstrup i Korsgaard, 2019, 70). Vi må altså forholde 

os til det, som omgiver os - som former vores liv og dermed også demokratiet. 

I 2006 skrives demokratisk dannelse ind i højskoleloven på lige fod med livsoplysning og folkelig 

oplysning. I tråd med Korsgaard mener højskoleforeningen, at de har en (demokratisk) rolle 

at spille i de udfordringer, som samfundet både lokalt og globalt står over for (FFD 2022d). 

I 2021 søsatte FFD sit seneste initiativ på den global højskolefront: People’s Future Lab 

(PFL) (FFD 2022j), som er genstandsfelt for specialet. Projektet samler 11 danske højskoler 

og 11 udenlandske højskolelignende institutioner, som indgår i bilaterale samarbejder med 

forankring i den bæredygtige omstilling af deres lokalsamfund. Dette gøres ved sammen at 

udarbejde lokale uddannelsesforløb om bæredygtig omstilling (FFD 2022j; FFD 2022f). 
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Til trods for højskolens centrale rolle i Norden er der relativt lidt samfundsfaglig forskning 

om den. Højskolens idéhistorie og dens koryfæer er rigt beskrevet af historikere som Ove 

Korsgaard, men det potentiale, der ligger i den globale højskole, er for så vidt ikke udforsket 

systematisk og videnskabeligt endnu. Med dette speciale ønsker vi at yde et bidrag til 

forståelsen af højskolens globale tilstedeværelse. Vi ønsker at styrke højskolefeltet som 

forskningsgren, både generelt inden for samfundsvidenskaberne, men også specifikt inden 

for politologisk forskning. Vi håber således på, at vores speciale finder resonans indenfor 

højskolepraktikeres kredse. 

Forskningsmæssigt udgangspunkt 

Vores speciale tager udgangspunkt i følgende problemformulering: 

Hvordan kan højskolen forstås som et  

globalt fænomen ud fra initiativet People’s Future Lab? 

Vores ambition med dette er speciale er at forstå den globale højskole set i lyset af den lange 

tradition, højskolen har haft for at debattere sin egen eksistensberettigelse. Dette har den 

bl.a. gjort ved at debattere sit eget virke i Højskolen til debat, der er udkommet løbende siden 

1961. 

Når vi beskriver højskolen som et globalt fænomen eller fremover taler om den globale højskole, 

er det med henvisning til, at højskolen eksisterer globalt, bl.a. i kraft af FFD’s forsøg på at 

skabe et globalt højskolenetværk gennem PFL. Mens Grundtvigs skoletanker har deres 

oprindelse i Danmark, har de også en global tilstedeværelse. Højskolen forsøger med PFL-

projektet ikke blot at tale om det “globale”, men at agere som en del af det globale samfund.  

PFL ligger dér, hvor højskolen i dag ser ud mod samfundet og dets udfordringer. Højskolen 

ser sig selv som relevant for samfundet, for demokratiet og for den bæredygtige omstilling 

og ønsker at gøre en forskel i verden, ikke bare i Danmark. PFL har bl.a. til formål at 

uddanne “change agents” samt til hensigt at gøre en forskel i verden (FFD 2022i). PFL er 

altså en flade, hvor højskolen projicerer sine forestilling om sin rolle i samfundet ud mod 

verden og i den forstand også sætter kursen for fremtiden. Derfor er det vigtigt at forstå, 

hvilken baggrund højskolens nye projekt udspringer af. 

Højskoleforskerne Henrik Nordvall og Pelle Åberg mener, at man ikke kan tale om en fælles 

kerne for højskoler på tværs af verden, men at man nærmere må forstå højskoleidéen som 

en “myte”, som forskellige institutioner refererer til (Nordvall & Åberg 2011, 14–15). 



Noget om Højskoler 

15 Begyndelse  

Gennem PFL kan man dog tale om, at højskolen også har en selvstændig global 

tilstedeværelse. Om noget må FFD’s initiativ til at skabe et globalt højskolenetværk ses som 

et forsøg på at gå forrest i skabelsen af konsensus om, hvad højskolerne på verdensplan kan 

være fælles om. 

Vi karakteriserer i dette speciale PFL som et globalt, et praksis- og et forandringsfællesskab. 

Derfor må vi også forstå, hvad fællesskabet handler om. Hvilken globalitet, med hvilken 

praksis og med hvilke mål? Givetvis kunne dette undersøges udelukkende ved dybdegående 

analyse af PFL-deltagernes refleksioner. Men højskolen er en historisk-poetisk skole. Den 

ønsker at være sig sin historie bevidst, og forme sin fremtid. Forståelse af højskolens 

handling kan altså heller ikke være historieløs. 

Vi er derfor interesseret i højskolens samtidige og historiske beskrivelse af sig selv. Dette er 

ikke en synderligt ny måde at anskue højskolen på. Grundtvigforsker Kim Arne Pedersen 

har formuleret traditionen således:  

“Den danske folkehøjskoles selvforståelse er et eksempel på en 

fortolkningsproces forstået ud fra Gadamer - der er nye aspekter, der drages 

frem, men også kontinuitet” (Pedersen 2006, 222). 

Denne tilgang kan virke noget abstrakt. Vi vil derfor forsøge at bygge bro mellem højskolen 

og det akademiske ved at hive højskolen ud af sine vante rammer og placere den inden for 

et politologisk forskningsfelt. Det kan beskrives som, at to verdener mødes; den verden, 

der med den videnskabelige metode forsøger er forstå kompleksiteten, og den verden, der 

ønsker at oplive og oplyse mennesket. Derfor indgår vi selv i den levende vekselvirkning 

mellem højskolen og universitetsverdenen1. 

Hermeneutiske tilgange, som den vi i specialet anvende, har traditionelt ikke haft stærk 

tilstedeværelse i politologisk forskning. Et af de få eksempler er Bevir & Rhodes historisk 

funderede teori over staten: The State as Cultural Practice (Bevir & Rhodes 2010). De forsøger 

at udfordre klassiske ny-institutionalistiske tilgange til staten og bruger i stedet en 

hermeneutisk forståelse, hvor det er meningen, som individer tillægger fænomener, der er 

styrende for, hvordan de handler. De løsriver sig således fra ny-institutionalismens fokus på 

                                                
1 Den levende vekselvirkning er et Grundtvigsk begreb. Med begrebet henviser Grundtvig til, at samtalen 

mellem mennesker skal forblive levende og relevant for at begge parter kan udvikle sig (Grundtvigsk Forum, 
2019c). Ove Korsgaard mener, at denne vekselvirkning også må finde sted mellem højskolen og 
Universitetsverdenen (Korsgaard 1991b, 160). 
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struktur. I stedet trækker de på hermeneutiske tænkere, som Dilthey & Collingwood, der 

fremhæver vigtigheden af en historisk forståelse, for at kunne forstå individets handling 

(Bevir & Rhodes 2010, 19).  

Selv formulerer de deres tilgang til studiet af staten således: “(...) the state appears as a 

differentiated cultural practice composed of all kinds of contingent and shifting beliefs and 

actions, where these beliefs and actions can be explained through a historical 

understanding” (Bevir & Rhodes 2010, 19–20). På samme måde som Bevir & Rhodes ser, 

at staten “(...) arises out of the diverse actions and practices inspired by varied beliefs and 

traditions” (Bevir & Rhodes 2010, 20), ser vi på højskolen, som et produkt af den debat, 

der omgærder dens 178 år lange historie. 

Mens Bevir & Rhodes yder udmærket inspiration til at udfordre traditionelle politologiske 

analysetilgange, vender vi blikket mod Reinhart Kosellecks Begriffsgeschichte (begrebshistorie), 

når det kommer til vores analyse af den globale højskole. Begrebshistorien er en tilgang til 

historien, der undersøger samfundet ud fra de ord og begreber, der bruges om den. 

Koselleck insisterer på, at enhver begrebsanalyse må inddrage både samtidig kamp om 

begrebers betydning og deres udvikling over tid. Begreber udgør i begrebshistorien en 

ophobning af erfaringer fra fortiden og forventninger til fremtiden, der løbende gives nye 

meninger som de bliver diskuteret og udfordret.  

Denne tilgang udgør en udmærket ramme for analysen. I senere tid er tilgangen blevet 

yderligere udviklet mhp. at være mere anvendelig i empiriske analyser. Særligt Michael 

Freedens udlægning af traditionen og koblingen til hans ideologianalytiske værktøjer, finder 

vi frugtbar i dette henseende. Freedens tilgang bygger på en forståelse af, at begreber får 

deres mening i deres semantiske relation til andre begreber, der i mere eller mindre grad 

definerer, hvordan begreber forstås Han skelner her mellem kerne, tilstødende og perifere 

begreber, der i et forskelligt omfang har betydning for forståelsen af det overordnede 

begreb. De er dog alle vigtige, ift. at forstå den mening, der tillægges det overordnede 

begreb. Vi kombinerer derfor Kosellecks historiesyn med Freedens analytiske værktøjer, og 

undersøger hvordan forskellige forståelser af den globale højskole, og de begreber den 

relateres til, er blevet anfægtet over tid. 

People’s Future Lab som case  

Højskolens ønske om at etablere et globalt højskolenetværk manifesterer sig i FFD’s nye 

globale projekt, People’s Future Lab. Projektet blev initieret fra dansk side og samler 11 
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danske højskoler og 11 udenlandske institutioner med relation til højskolen. Højskolerne 

har venskabsskoler og mødes i bilaterale samarbejder om folkelig forankring af den 

bæredygtige omstilling (FFD 2022f; FFD 2022j). Projektet har bl.a. til formål at styrke den 

pædagogiske tilgang til global bæredygtig (ud)dannelse, styrke det folkelige engagement i 

den bæredygtige omstilling, samt styrke den globale højskolebevægelse (FFD 2022e). 

Konkret er der i efteråret 2021 allerede blevet gennemført en række pædagogisk online 

træningsmoduler. Projektet blev for alvor sat i gang, da repræsentanter fra de deltagende 

institutioner mødtes på Bosei Idrætshøjskole i Præstø d. 4. til 6. maj 2022. Målet for PFL 

er, at udvikle lokale (ud)dannelsesforløb på de danske højskoler. Disse forløb vil blive 

gennemført i efteråret 2022 med deltagelse af de internationale højskoler og kulminerer i 

en klimalejr og en klimafestival i foråret 2023 (FFD 2022j). 

Vores valg af case må ses i lyset af vores ønske om at bygge bro mellem den akademiske 

og den praktiske verden. Det er ikke kun noget, der fremhæves i højskolekredse, men også 

en af de nødvendige tiltag, som Bent Flyvbjerg ser for den samfundsvidenskabelige 

forskning. “Making Social Science Matter” kalder han sin bog fra 2001, og peger bl.a. på, 

at samfundsvidenskaben i fremtiden må have sit bidrag til en værdibåret samfundsdebat for 

øje (Flyvbjerg 2001, 167). Nogle af de metodologiske anbefalinger han i den forbindelse 

har er at komme så tæt ind på virkeligheden som muligt ved at have fokus på praksis og 

kontekst. Her er single-case-studiet et af de mest oplagte midler (Flyvbjerg 2001, 132–136). 

Som spydspids for FFD’s internationale engagement kan PFL anskues, som det Flyvbjerg 

kalder en paradigmatisk case (Flyvbjerg 2006, 230–233). For at beskrive denne type case 

bruger Flyvbjerg ord som “metafor”, “at danne skole” for et forskningsområde, en form 

for “prototype”, eller (med Heideggers ord) en case, der “skinner” (Flyvbjerg 2006, 230–

232). Mens der ikke er nogle strenge kriterier, er anerkendelsen af en case som paradigmatisk 

også i høj grad afhængig af, om studiet retrospektivt anerkendes som et vigtigt og 

skelsættende. 

Mens modtagelsen af et studie af PFL ikke kan være en rettesnor for udvælgelse, udgør 

projektet på mange måder et vældig godt eksempel på spredningen af højskoleidéer. For 

det første er PFL det seneste led i en udvikling mod internationalt højskolesamarbejde. På 

trods af ikke at være det første skridt, er det et af de første konkrete samarbejder, der er 

udsprunget af indsatsen efter det internationale summit i 2019. For det andet vil et studie 

af PFL forskningsmæssigt være skelsættende. Der er som sagt ikke meget forskning om 
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højskoler, men lige netop denne case har allerede tiltrukket sig forksningsopmærksomhed 

af Johan Lövgren uafhængigt af vores speciale (Lövgren 2022a). 

Konkret tager specialet udgangspunkt i 27 individuelle reflekterende essays indsamlet i 

samarbejde med Johan Lövgren på PFL-seminariet i maj 2022. Essayskrivningen foregik 

som en integreret del af afslutningen på seminaret. I løbet af tilblivelsesprocessen af dette 

speciale har Johan fungeret som en akademisk sparringspartner og gatekeeper til PFL, der 

tillod os at komme tæt på deltagernes tanker og sprog. Sammen med Johan udformede vi 

spørgsmål, der tilvejebragte generelle perspektiver på PFL og dette første fysiske møde, 

men også deltagernes forestilling om hvad højskolen er, kan og burde være. Essayene 

analyseres med udgangspunkt i en fænomenografisk metodologi, der suppleres med 

elementer fra grounded theory, som metoden formuleres af Kathy Charmaz. 

For at situere PFL-deltagernes refleksioner i en historisk kontekst bruger vi fire debatbøger, 

der alle har det til fælles, at de ønsker at sætte højskolen til debat. Den første af disse blev 

skrevet i 1961, og i hhv. 1984, 1991 og 2016 er der fulgt nye bøger. Vi bruger disse 

debatbøger til at trace de begreber, som PFL-deltagerne bruger om den globale højskole, 

gennem den danske højskoles historie. 

Valget af Højskolen til debat som historisk kilde indebærer en naturlig begrænsning af de 

tilgængelige historiske debatter. For det første er det kun debatterne i den danske højskole, 

som vi kan være opmærksomme på. At inddrage kilder fra de forskellige deltagende 

internationale skoler havde dog været ud over specialets omfang. For det andet dækker 

Højskolen til debat ikke over den samlede debat inden for højskolen. Det kunne have været 

oplagt at inddrage Højskolebladet som kilde, men af hensyn til tilgængelige 

analyseressourcer har vi også vurderet dette til at være ude over specialets mulige omfang. 

Opgavens opbygning 

Specialet er struktureret i tre overordnede dele og dertilhørende kapitler. Vi har ikke indledt 

specialet med en samlet indholdsfortegnelse, men indsat en oversigt over specialets dele. 

For ikke at overvælde læseren er der i stedet separate indholdsfortegnelser for hhv. del I, II 

og III, hvoraf det også vil fremgå hvem af os der er ansvarlig for hvilke afsnit. 

Del I, beskæftiger sig fundamentet for specialet. Kapitel 1 gennemgår eksisterende litteratur 

om den nordiske og globale højskole og placerer specialet i den sparsomme forskning. Vi 

gennemgår i kapitel 2 vores begrebshistoriske ramme for specialet. Vi præsenterer her 
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Kosellecks begrebshistorie som vores overordnede historiesyn og kobler Freedens 

begrebsanalytiske tilgang som analyseværktøj. Kapitel 3 beskæftiger sig med vores 

forskningsdesign, analysen af de indsamlede essays og hvordan den fænomenografiske 

analyse passer ind i den begrebshistoriske tilgang. 

I del II dykker vi ned i People’s Future Lab og vores indsamlede empiri gennem følgende 

forskningsspørgsmål: 

Hvilke meninger tillægger deltagerne  

på PFL den globale højskole? 

Vi formidler en forståelse af, hvordan deltagerne på PFL selv forstår højskolen og skitserer 

et øjebliksbillede af den globale højskole, som den ser ud lige nu på PFL. Dette gøres ved 

at identificere de begreber, hvormed den globale højskolebevægelse bedst kan beskrives. 

Den globale højskole kan, ifølge PFL-deltagernes beskrivelser, forstås ud fra kernebegrebet 

fællesskab og de tilstødende begreber global, praksis og forandring. Denne konstellation får sin 

betydning af periferbegreberne. Fællesskabet forstås både som noget værdifuldt pba. 

meningsfulde venskaber, men også som et globalt, et praksis- og et forandringsfællesskab. 

Som globalt fællesskab er de globale udfordringer blevet et vigtigt grundlag for fællesskabet. 

Det globale fællesskab bygger på forskellighed, hvilket også gør det skrøbeligt. PFL som 

praksisfællesskab bygger på en fælles forståelse af den pædagogiske frihed, som 

underviserne har, samt fokus på samtale som et vigtigt redskab. Sidst, men ikke mindst, er 

PFL et forandringsfællesskab, hvor man indgår politiske venskaber og sigter mod at 

uddanne change agents. 

Analysen af PFL er kun et øjebliksbillede. Fællesskabet er en ret stabil kerne, men også på 

PFL anfægtes nogle af de tilstødende begreber til dels. På PFL er der altså ikke tale om en 

statisk forståelse af den globale højskole. 
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I del III inddrager vi debatbøgerne Højskolen til debat for at give analysen af PFL et historisk 

perspektiv. Denne del er styret af vores andet forskningsspørgsmål: 

Hvilke af disse meninger kan begrebshistorisk  

spores i Højskolen til debat? 

Derfor følger vi udviklingen af de begreber, som PFL-analysen identificerede: Fra den 

første debatbog blev offentliggjort i 1961 og frem til, at den nyeste blev udgivet i 2016. Her 

undersøger vi, hvordan betydningen af det globale, praksis, og forandring til dels anfægtes hen 

over tiden og tager den betydning, de har på PFL. Hvor man i 1961 mest af alt forstår 

fællesskabet som noget, der bygger på et historisk fællesskab, er det på PFL i højere grad 

universelle menneskelige vilkår, der er kontaktflade for fællesskabet. Her er det også i højere 

grad konkrete globale udfordringer der er blevet samlingspunkt. Derved ændres også 

forståelsen af forandring til, at man er fælles om at gøre noget ved disse udfordringer. Der 

bliver overordnet set ikke sat spørgsmålstegn ved selve den praktiske pædagogiske tilgang. 

Dog kan man tale om, at vækkelsen oplever en renæssance, da der er kommet mere fokus 

på konkrete udfordringer. 

PFL er udtryk for, at man i dag forstår højskolen, og særdeles den globale højskole, som 

noget, der skal forholde sig til specifikke udfordringer - i samfundet og i verden. Denne 

forestilling manifesterer ikke blot en historisk udvikling, men udgør også de forventninger, 

som internationale højskoleentusiaster vil have til højskolen, når nye initiativer søsættes. I 

denne forståelse, skal højskolen gøre noget ved verdens udfordringer. På sin vis sætter PFL 

altså kursen for den globale højskoles fremtid. Kursen er dog ikke fastlagt - den kan stadig 

anfægtes! 
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84: Hvad solskin er for det sorte muld 

Hvad solskin er for det sorte muld, 

er sand oplysning for muldtes frænde; 

langt mere være end det røde guld 

det er sin Gud og sig selv at kende; 

trods mørkets harme, 

i strålerne 

af lys og varme 

er lykken klar! 

N.F.S. Grundtvig, 1856 
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1. Kontekstualisering 

 

82: Er lyset for de lærde blot? 

Er lyset for de lærde blot 

til ret og galt at stave? 

Nej, himlen under flere godt, 

og lys er himlens gave, 

og solen står med bonden op, 

slet ikke med de lærde 

oplyser bedst fra tå til top, 

hvem der er mest på færde. 

N.F.S. Grundtvig, 1839 

 

Højskolen er essentielt anfægtelig. Det er selvfølgelig en præmis for dette speciale, men det 

er også et uomtvisteligt faktum, når man ser ud i Danmark og verden. Højskole er ikke et 

beskyttet navn, så alverdens institutioner kan kalde sig selv for en højskole. Hvis man 

spørger ti statsligt anerkendte danske højskoler, vil man formentlig få ti forskellige svar. For 

ikke at tale om alle de institutioner omkring i verden, som af forskellige aktører bliver sat i 

forbindelse med den danske eller nordiske højskole. For at sætte scenen for dykker vi ned i 

bl.a. lovgrundlag, litteratur, undersøgelser og forskning, der beskæftiger sig med højskoler. 

Kapitlet har således til formål at sætte scenen for specialet. Derfor forholder det sig til 

faktuelle forhold om højskolen, som f.eks. lovgrundlag eller specifikke internationale skoler, 

der har haft forbindelse til den danske højskole, men inddrager også den aktuelle forskning 

om højskoler. I kapitlet indgår både litteraturreview samt redegørelse for konteksten. En 

streng opdeling af de to ville ikke være hensigtsmæssig, da meget af den viden, vi har om 

højskoler, ikke falder inden for, hvad man i streng akademisk forstand vil kalde videnskab. 

Forskning om den globale højskole er simpelthen ikke udbygget nok, til at vi udelukkende 

kan bygge et review op om forskning. 

For at undgå forvirring vil vi gøre det klart for læseren, hvorvidt et underkapitel behandler 

peer-reviewed forskning eller ej. Ligeledes vil vi bruge det første underkapitel på at diskutere 
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de kilder, vi bruger i dette kapitel. Resten af kapitlet bygges op om to søjler. Den første søjle 

er et forsøg på at definere den danske højskole ud fra lovgrundlag, organisation, ikke-

videnskabelige faktuelle publikationer og peer-reviewed forskning. Dernæst vil vi dykke ned 

i udbredelsen af højskolen, igen vha. ikke-videnskabelige, faktuelle publikationer og peer-

reviewed forskning. Der er dog en del relevant litteratur, der falder mellem disse to stole. 

Dette gennemgår vi i underkapitel 1.4. Som afslutning uddyber vi hvilket bidrag, vi mener, 

vi kan yde til højskoleforskningen. 

1.1 Litteraturgrundlag 

Det kan næppe siges, at højskoleforskning er en veletableret akademisk disciplin. I hvert 

fald ud fra et uddannelsesperspektiv, er der næppe megen empirisk forskning på området, 

selvom der er enkelte artikler der ser på højskolen i et demokratisk/politisk uddannelses 

perspektiv (Lövgren & Nordvall 2017, 61). Dette betyder dog ikke, at der ikke er skrevet en 

del om højskoler. Allerede i 1974 udgav Pauslton en 194 siders oversigt over alle de bøger, 

artikler, offentliggjorte breve mm. der var blevet publiceret om højskoler (Paulston 1974). 

Alligevel må det fremhæves, at der eksisterer et rigt arkiv af publikationer om højskolen. 

Dette inkluderer både det, man vil kunne kalde populærvidenskabelige publikationer, som 

f.eks. Ove Korsgaards Strejftog i højskolernes idéhistorie, monografier og antologier fra 1916 

frem til i dag, rapporter og publikationer fra både universiteter og organisationer, og så et 

par håndfulde peer-reviewed artikler. 

Vores arkiv om højskolerne har taget udgangspunkt i en literatursøgning på Det Kongelige 

Biblioteks database, hvor de mest relevante publikationer under søgeordene “Folk High 

School”, “Folk School”, “Folkehøjskole” og “Højskole” er blevet gennemgået. Stikordene er 

udvalgt, fordi de dækker over de mest gængse betegnelser for højskolen, bl.a. 

oversættelserne til engelsk (FFD 2019, 5). Oversættelser som “people’s college”, “people’s 

high school” eller “residential schooling” er blevet udeladt, da de gav for upræcise resultater. 

I dag er den mest udbredte dog “Folk High School” (FFD 2019, 5). 

Størstedelen af den moderne litteratur om højskoler findes i diverse monografier, antologier 

og rapporter, hovedsageligt på svensk (Lövgren & Nordvall 2017, 61-62). Megen af den 

svenske forskning findes inden for det der kaldes folkbildningsforskning (nok bedst oversat 

som folkeoplysningsforskning) (Pastuhov et al., 2019, s. 13) (se f.eks. Lundin 2014; 

Sundgren 1998), og en stor del af dette er ikke af umiddelbar relevans for vores formål, da 

det ofte har et svensk fokus. 
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Højskoler som forskningsområde er dog stille og roligt ved at etablere sig. I de seneste år 

er der blevet gjort flere forsøg på at få opsummeret den til tider spredte litteratur om 

højskoler både i en nordisk kontekst (se Pastuhov et al. 2019), og internationalt (se Nordvall 

2010). Men ikke al højskoleforskning er relevant for dette speciale. Noget fokuserer meget 

snævert på specifikke højskolers opståen i specifikke lande, hvorimod anden forskning 

fokuserer mest på de pædagogiske elementer ved højskolen. 

Højskolen har dog ikke fået den nødvendige videnskabelige opmærksomhed til, at vi 

udelukkende kan støtte os på videnskabelige artikler. F.eks. når det kommer til udbredelsen 

af højskolen uden for Danmark, bygger vi på monografier og antologier fra 2016 helt frem 

til i dag. Det må altså holdes in mente, at den historiske gennemgang er betinget af vores 

kilders kvalitet. Da vi ikke er historikere har vi desværre ikke forudsætningerne for at lave 

en dybdegående kildeanalyse, og derfor tjener den del udelukkende som kontekstualisering. 

1.2 Den danske højskole 

Lad os foreløbigt se på højskolen inden for Norden, først i Danmark, og så i de øvrige 

nordiske lande. Vi vil først se på højskoleloven og den institutionelle opbygning af den 

danske højskoleverden. Dernæst vil vi vende os mod forskningen om, hvordan den danske 

højskole kan forstås. Afslutningsvis vil vi se på mangfoldigheden af højskoler i Norden.  

1.2.1 Højskoleloven 

Noget hen ad den mest uvildige definition man kan finde, er formentlig i højskoleloven. 

Den aktuelle højskolelov, lov nr 1605 af 26/12/2013 (Kulturministeriet 2013), har, med 

enkelte ændringer i 2014, 2017 og 2018 (Kulturministeriet 2019), sat rammen om den 

danske højskole siden 2019. Selvom højskolerne har virket siden 1844, og at udvalgte skoler 

modtog statsstøtte siden 1851/52, har der først siden 1892 været en faktisk højskolelov 

(Højskolerne 2022a; Krarup & Højskolehistorisk Forening 2016). 

I dag rammesættes formålet for højskolen, som nævnt, af livsoplysning, folkelig oplysning og 

demokratisk dannelse og mindst halvdelen af undervisningen skal være af “bred almen 

karakter”.  

Dette er imidlertid ikke nok til at definere, hvad en højskole er. Derfor følger nu den 

definition af en højskole, der kan læses ud af den aktuelle højskolelov (Kulturministeriet 

2019). Ud over formålet i §1 er et vigtigt aspekt stadig kostskoleformen (§2), altså at eleverne 
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bor på skolen. Eleverne skal være mindst 17½ år gamle (§11), og flertallet skal som 

udgangspunkt være danske statsborgere (§14 stk 5 & 6). Til alle disse krav kan 

Kulturministeren dog give undtagelser, hvormed skoler som Johan Borups f.eks. 

udelukkende kan have dagelever, Den Internationale Højskole kan have overvejende 

internationale elever, og Egå Ungdoms-Højskole kan have elever under 17½ år (Den 

Internationale Højskole, 2022; Egå Ungdoms-Højskole, 2022; Højskolerne, 2022b; Johan 

Borups Højskole, 2022). Endnu en betingelse er, at skolerne overvejende afholder lange 

kurser af mindst fire ugers varighed, og mindst ét af over 12 ugers varighed (§9). Igen er der 

dog undtagelser i §9a, der gør det muligt for enkelte seniorhøjskoler, som f.eks. Liselund 

Højskole, udelukkende at afholde korte kurser (Højskolerne 2022b; Paulsen 2022). 

Ufravigeligt er dog kravet om, at der ikke må afholdes eksamener på højskolerne (§15), 

selvom det er tilladt at udstede beviser og gennemføre prøveforberedende og 

kompetencegivende undervisning (Kulturministeriet 2019).  

Rent organisatorisk skal højskolerne derudover være private selvejende institutioner. Deres 

overordnede ledelse skal varetages af en bestyrelse, der er valgt af en skolekreds eller et 

repræsentantskab, der står bag højskolen (§3, §5 & §6). Den daglige ledelse og det 

pædagogiske ansvar varetages dog af en forstander (§6). Jf. kostskoleformen er der 

yderligere krav om, at højskolen har “egnede og tilstrækkelige elevværelser, forstander- og 

lærerbolig, kostforplejnings- og opholdsarealer, undervisningslokaler og udstyr” (§3). En 

yderligere vigtig omstændighed er, at skolens midler alene må gå til “skolens skole- og 

undervisningsvirksomhed” (§3 stk. 1). Det er nemlig kun med undtagelse i §3 stk. 3 at 

skolerne “i begrænset omfang [må] anvende egne midler til folkeoplysningsvirksomhed i 

Danmark”. Det er denne undtagelse, der f.eks. gør det muligt at højskolerne kan lave alment 

folkeoplysende arbejde (FFD, 2022a). Sidst men ikke mindst skal højskolerne også 

udforme, offentliggøre, implementere og monitorere et værdigrundlag (§17) 

(Kulturministeriet 2019). 

Lever højskolerne op til ovennævnte krav, er de berettiget til statstilskud. Dette tilskud 

beregnes pba. årselevtallet (§11 & 12), der er det gennemsnitlige antal elever i løbet af året. 

Dette kræver dog, at eleverne bidrager med en egenbetaling, hvis mindste størrelse afgøres 

på den årlige finanslov (§8) (Kulturministeriet 2019). 
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1.2.2 FFD og de andre højskoler 

Men loven er ikke alt. I Danmark varetages højskolernes fælles interesser i dag af 

Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark (FFD). FFD er en “medlems- og 

interesseorganisation for folkehøjskoler i Danmark”, der arbejder “for folkehøjskolens idé 

og [at] skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling” (FFD 2022e). Foreningen 

samler i dag omtrent 75 højskoler fra Danmark, Færøerne, Grønland og Sydslesvig, hvoraf 

den største gruppe karakteriseres som almene højskoler (34), mens resten karakteriseres 

som enten fagspecifikke (16), gymnastik-, sports- og idrætshøjskoler (11), kristne eller 

spirituelle højskoler (5), Livsstilshøjskoler (5), Seniorhøjskoler (4), eller ungdomshøjskoler 

(2) (Højskolerne 2022b). De fleste højskoler vil dog sjældent sættes i bås med andre, da de 

ofte ser sig selv som en hélt bestemt slags højskole, hvorfor FFD’s inddeling da heller ikke 

nødvendigvis er dækkende (Højskolerne 2022b). 

Ikke desto mindre forsøger foreningen at varetage alle højskolernes interesser i sit politiske 

arbejde. Udover det politiske arbejde, arbejder FFD også med en bred vifte af 

indsatsområder. Disse er bl.a. bæredygtighed, mangfoldighed, den demokratiske samtale, 

og folkeoplysning. Aktiviteter inden for disse områder er bl.a. deltagelse på Folkemødet på 

Bornholm, på Pride, Højskolernes ambassadørnetværk, en højskoleskov og - fokus for dette 

speciale - People’s Future Lab (FFD 2022a; FFD 2022d & FFD 2022j). 

Som nævnt, er højskole dog ikke et beskyttet navn. Formatet bliver brugt af 

interesseorganisationer, som f.eks. Danmarks Naturfredningsforenings grønne sommerhøjskole 

(Danmarks Naturfredningsforening, 2022), eller som ramme for rejser til f.eks. Vietnam 

(Højskolen Baobab 2022). Ikke mindst løb Den Rejsende Højskole i Tvind med en del 

opmærksomhed, da den fik frakendt sit statstilskud i 1996 (Sæhl 2017). Fælles for disse 

initiativer, der ikke er organiseret under FFD er, at de ikke får tilskud efter højskoleloven. 

Når vi i specialet taler om den danske højskole, referer vi dog til FFD og de højskoler der 

er medlemmer af organisationen. 

1.2.3 Sporene gennem højskolehistorien 

Men også internt blandt højskolerne organiseret af FFD har der været livlig debat om, 

hvordan man skal forstå højskolen. Alene mængden af Højskolen til debat-bøger minder 

os om denne omstændighed. En af de populære metaforer for denne debat er idéen om 

såkaldte spor gennem højskolehistorien. Forfatter og højskolemand Finn Slumstrup bruger 

f.eks. terminologien i en selvstændig debatbog, samt et kapitel i Højskolen til debat - 1984 
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(Slumstrup 1982, 1991). Formentlig er det med henvisning til denne, at også Korsgaard i 

strejftog opbygger sin gennemgang efter tre om tre hovedstrømninger, som han følger 

gennem deres historiske udvikling (Korsgaard 2019, 6–9 & 24). 

I akademisk forstand er disse udlægninger af højskoletraditionen ikke udpenslede nok. De 

er dog værd at nævne, i og med at det er en udlægning, der er sanktioneret af FFD, da 

Korsgaards bog indgår i bogsamlingen “Højskolens 10 bud”, der blev udgivet i forbindelse 

med højskolens 175 års jubilæum (FFD 2022b). Endvidere kan vi genkende flere af disse 

aspekter i den anden akademiske litteratur, der behandler højskolens værdier. 

Korsgaard strukturerer sin gennemgang efter et politisk/socialt aspekt af højskolen, et 

national/kulturelt aspekt, og et personligt/eksistentielt. I en vis grad knytter han også disse 

til de tre formål der findes i højskoleloven: Demokratisk dannelse, folkelig oplysning og 

livsoplysning (Korsgaard 2019, 6–9). Der er dog intet tidspunkt, hvor han gennemgår, hvad 

disse strømninger i kernen defineres ved.  

1.2.4 Dannelsesforestillinger i højskolen 

Som nævnt er der ikke forsket meget i højskolen, i særdeleshed ikke i den danske. Det 

tætteste på en videnskabeligt bearbejdet oversigt over pluraliteten af højskoleforståelser 

findes i Rasmus Kolby Rahbeks fænomenografisk udarbejdede typologi over 

dannelsesforestillinger blandt danske højskolepraktikere (Rahbek 2017). Rahbek skelner 

overordnet mellem fire dannelsestyper: Den poetiske, den politiske, den kulturelle og den faglige 

dannelse. Disse typer skal ikke ses som en udtømmende liste, men har til formål at bidrage 

til en forståelsesramme af højskolen virke (Rahbek 2017, 70 & 73-75).  

Der er nogle helt oplagte overlap mellem Rahbeks typologi og de spor, som vi har talt om 

ovenfor. Selvom de ikke overlapper 1:1, giver de et godt indtryk af de forskellige aspekter 

af højskolen, der til stadighed debatteres i dag. Nedenfor gennemgås derfor kort de fire 

dannelsestyper. 

Rahbek beskriver poetisk dannelse med ord som undren, nysgerrighed, fantasi og 

opmærksomhed. Denne form for dannelse knytter sig op på en forståelse af, at højskolen 

ikke fortæller sine elever, hvilken vej de skal vælge i tilværelsen. I stedet faciliterer skolen et 

rum, hvor eleven kan stille spørgsmål til tilværelsen som en gåde, der indeholder en række 

særlige oplevelser - altså noget uopdaget (Rahbek 2017, 75).  
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En poetisk forståelse af dannelse hviler på en filosofisk og æstetisk tilgang til pædagogikken, 

der formuleres gennem poesi og metaforer. Mao. er det en pædagogik der inkludere de 

studerendes følelser og sanser, og dette ved hjælp af f.eks. højskolens sange. På sin vis gør 

det dannelsesformen til en “svag” dannelsesform, da den det i høj grad ligger på elevernes 

egne skuldre at få den tilsigtede læring ud af højskoleopholdet. Der er ikke noget 

“dannelses-resultat”, der kan sikres ved denne dannelsesforståelse (Rahbek 2017, 75). Ikke 

desto mindre er det også en af dens styrker. Dannelsesopgaven er og må forblive “åben” 

og dermed fri, og poetisk dannelse kan ikke defineres på forhånd, men opstår når eleverne 

får udfordret deres syn på mennesket i den levende vekselvirkning med verden (Rahbek 

2017, 76). 

Den kulturelle dannelse beskrives med ord som fællesskab, identitet, deltagelse og erfaring. 

Denne form for dannelse er centeret om at give eleven indsigt i den forbundethed, der er 

mellem mennesker gennem fællesskaber, hvad fællesskaber består af, samt de erfaringer vi 

med tager med os fra fællesskabsoplevelser. Den er med til at give mennesket en “naturlig” 

indføring i kulturen - den historie, tradition og fællesskab, som folket er en del af. Og den 

giver dem muligheden for at at deltage i samfundets kollektivt (Rahbek 2017, 78). 

Den kulturelle dannelse er ifølge Rahbek dog også en pædagogisk opgave. Den kulturelle 

dannelse lægger vægt på fællesskaber, som noget forpligtende, hvor eleven må deltage og 

tage medansvar. Dermed er det både noget eleven må lære om, men også lærer af. M.a.o er 

det forpligtende fællesskab både et middel og et mål, hvilket konstituerer den kulturelle 

pædagogiske opgave - at skabe en fælles erfaringshorisont. Den kulturelle dannelse, ligesom 

den poetiske, henvender sig også til vores identitet og til spørgsmålet om, hvem vi er. Her 

er spørgsmålet dog i højere grad hvem vi er, frem for hvem jeg og mennesket er. Den 

kulturelle dannelse er i ligeså høj grad en dannelse af samfundet i form af de fælles 

erfaringsdannelser (Rahbek 2017, 78-79). 

Politisk dannelse beskrives med ordene holdning, handling, ansvar, kritik. Denne form for 

dannelse transcenderer højskolens mure og retter sig mod det omkringliggende samfund og 

dets problematikker (Rahbek 2017, 76). Den pædagogiske opgave ligger i at oplyse 

højskolens elever og give dem indblik i og en forståelse af de vilkår, der gør sig gældende i 

samfundet - alt imens eleven udstyres med en udfordrende og kritisk sans. Eleverne skal få 

erfaring med at løse større problemer, ligesom de skal vises, at de kan skabe reelle 

forandringer. Dette indebærer, at højskolen skaber et rum for oplysning og diskussion, der 

er en forudsætning for handling og håndteringen af politiske spørgsmål. Dette forudsætter 
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endvidere, at højskolen skal være åben for det samfund, den befinder sig i, ligesom elevernes 

handling må relatere sig til en verden “udenfor” (Rahbek 2017, 77). 

Den politiske dannelse forholder sig ikke kun til demokratisk dannelse, men også forholdet 

mellem mennesker og verden, og at højskolens virksomhed er placeret midt i samfundet, 

hvorfor det også er her, den må virke (Rahbek 2017, 78). Det er vigtigt, at der i dette 

foretagende hersker gensidig tillid mellem elever og skolen, så både skolen og eleverne kan 

være med til at definere hvilke samfundsproblemer man skal forholde sig til (Rahbek 2017, 

77).  

Den fjerde forståelse af dannelse er faglig dannelse, der beskrives med ordene kundskaber, 

fordybelse, interesse og perspektiv. Denne form for dannelse adskiller sig fra de tre 

foregående uddannelseskategorier, da den relaterer sig til højskolens fagspecifikke 

undervisning, og i mindre grad til den mere generelle højskoleoplevelse. Faglig dannelse er 

dog dobbeltsidet, eftersom den har fokus på fagligt indhold, kundskaber og evner, men 

også hvordan faglighed relateres til livs,- og folkeoplysning og demokratisk dannelse 

(Rahbek 2017, 80).  

Undervisningen på højskolen er præget af spontanitet og frihed, da der ikke er et pensum 

eller en eksamen. I “frihed” ligger der, at læreren og forstanderen eksklusivt bestemmer 

hvilke fag der undervises i, og dermed også hvilken faglighed eleverne skal lære. Hensigten 

med undervisningen på højskolen er ikke udelukkende at få et fagligt udbytte, men at 

relatere faglighed til hensigten med den overordnede dannelsesopgave, der komme til 

udtryk i de tre ovennævnte uddannelseskategorier (Rahbek 2017, 80). 

1.3 Højskolens internationale udbredelse 

Mens højskolen oprindeligt opstod i Danmark, skelnes der ofte mellem den nordiske 

højskole, og de højskoler der er uden for Norden. Roar Skovmand mente f.eks., at man slet 

ikke kan tale om højskoler uden for Norden (Korsgaard 2019, 74–75). Når vi i kapitel 2.2.2 

også har fremhævet de højskoler, der ikke er organiseret under FFD, er det fordi 

højskolerne uden for Danmark til tider mere minder om de ikke organiserede danske 

højskoler. Institutioner så forskellige som Tokai University og Highlander Research 

Institute påberåber sig en relation til den nordiske/danske højskole. Derfor vil vi nu vende 

os mod den diversitet af højskoler, der findes uden for Danmark. 
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Men lad os lige starte med en smule fakta. I en opgørelse fra 2008 estimerede FFD, at der 

eksisterede omtrent 660 højskoler og højskolelignende uddannelsesinstitutioner i verden, 

hvoraf 265 ligger uden for Norden (Bugge et al. 2008). Højskolelignende institutioner blev 

i den forbindelse defineret som aktive “skoler, der tilbyder en voksenundervisning, som 

mht. idé og indhold nogenlunde svarer til praksis inden for de danske folkehøjskoler og i 

nogle tilfælde også danske efterskoler” (Bugge et al. 2008, 2–3), samt vides at være (direkte 

eller indirekte) inspireret af den danske højskole og har haft kontakt til denne inden for de 

seneste år (Bugge et al. 2008, 2–3). En geografisk oversigt, udarbejdet pba. FFD’s opgørelse 

fra 2008, over omfanget af højskoler i verden kan ses nedenfor i figur 1.1. 

Figur 1.1: Oversigt over og antal af højskoler, højskoleforeninger og 

højskolelignende institutioner i verden i 2008 , efter Bugge et al. (2008). 

 

Inden vi dykker ned i den akademiske litteratur om udbredelsen af højskolen, vil vi først se 

på, hvad vi faktisk ved om de højskoler, der findes uden for Danmark. Her vil vi primært 

trække på FFD’s egne publikationer (FFD 2019; Korsgaard 2019; Rosendal 1918), til dels 

to ældre engelske publikationer om højskolen (Skrubbeltrang 1947; Watson & Møller 1944), 

og på de forskellige institutioners egne udlægninger af deres historie. 
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1.3.1 Højskolen i Norden 

Højskolen fandt hurtigt efter sin etablering i Danmark udbredelse i resten af Norden. Den 

første højskole uden for Danmark blev grundlagt i 1864 af Ole Vig i Hamar, 20 år efter den 

første højskole blev grundlagt i Rødding i 1844. 3 år senere, i 1867 fulgte de første højskoler 

i Sverige i Östergotland, Skåne og Blekinge, bl.a. på initiativ af Aftonbladets redaktør August 

Sohlmann (Korsgaard 2019, 11 & 74; Rosendal 1918, 165; Skrubbeltrang 1947, 78–79; 

Watson & Møller 1944, 143). Snart efter fulgte Finland i 1889, vel at mærke da en kvinde, 

Sofia Hagmann, grundlagde en finsksproget højskole for kvinder (Korsgaard 2019, 74). 

Lige omkring forskellene mellem de nordiske skoler er der faktisk blevet publiceret 

forskning, der ser på forskelle og ligheder mellem, hvordan skoleformen udviklede sig. En 

af lighederne de nordiske skoler iblandt er et fælles fokus på livslang læring og personlig 

udvikling (Nordvall 2018, 722). Ofte fremhæves også det fælles ophav i Grundtvigs 

skoletanker (Gustavsson 2010, 17–19; Lövgren &Nordvall 2017, 62–64; Nordvall 2018, 

722; Nordvall & Åberg 2011, 3–4). 

Ikke desto mindre anses den danske højskoletraditioner for at være mere fæstnet i en 

national-romantisk tradition og nogle af den tyske filosof Gottfried Herders tanker om at 

hver nation består af et fælles folk med et fælles sprog og en fælles kultur. Den svenske 

tradition derimod anses for at være mere pragmatisk og inspireret af Kant og 

oplysningstiden (Lövgren & Nordvall 2017, 63; Nordvall & Åber 2011, 4). I modsætning til 

Danmark og Norge var Sverige ikke på samme måde i en situation, hvor den nationale 

identitet var truet, hvilket er en af de faktorer, der muligvis kan forklare denne forskel 

(Lövgren & Nordvall 2017, 63–64). 

I dag er der i hvert fald forskelle på højskolerne i Norden. Hvor de danske og norske 

højskoler på mange måder ligner hinanden med kostskole form og fravær af eksaminer, kan 

man i Sverige og Finland opnå en form for adgangsgivende bevis til videre uddannelse 

(Lövgren & Nordvall 2017, 64–65). Allerede her bliver det altså tydeligt, at der er stor 

variation når fraværet af eksaminer f.eks. ikke er blandt fællesnævnerne i den nordiske 

højskole. 

1.3.2 Højskolen i Vesten 

De første højskole-lignende institutioner uden for Norden blev oprettet i bl.a. USA, 

Canada, Argentina, Tyskland og England (Korsgaard 2019, 75; Skrubbeltrang 1947, 76–77). 
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I USA fremhæver Rosendal forbindelsen til den danske kirke på på højskolerne, der generelt 

har haft gode vilkår i Michigan, Wisconsin, Illinois, Minnesota og Nebraska. Specifikt 

nævner Rosendal Grand View College i Des Moines, Iowa, grundlagt i 1896, der i dag er et 

Universitet (Grand View University 2022; Rosendal 1918, 168–169). Den første Højskole i 

Nordamerika var Elk Horn Folk High School der blev grundlagt i 1878 af primært danske 

emmigranter. Skolen havde bl.a. til formål at fastholde emmigranternes danske sprog og 

kultur og blev støttet af tidligere Askov-elever (Nordvall 2018, 724). Ligesom Grand View 

er det gået med flere andre amerikanske højskoler grundlagt i slut 1800- og start 1900-tallet 

- mens de oprindeligt har været folkehøjskole-lignende, er de i dag omdannet til noget andet 

(Korsgaard 2019, 75–76; Nordvall 2018, 724–725). I England nævner Rosendal Fircroft, i 

dag Fircroft College of Adult Education - der også er deltager på PFL. Fircroft blev 

grundlagt i 1901 af kvækeren George Cadbury (FFD 2019, 23–24; Trenery & Fircroft 

College of Adult Education 2022), og nød en del opmærksomhed blandt danske 

højskolefolk, der besøgte højskolen i den tid og er associeret med grundlæggelsen af den 

Internationale Højskole i Danmark senere i 1921 (Garval 2022, 46; Rosendal 1918, 168–

169; Skrubbeltrang 1947, 82). I Argentina blev der i 1917 åbnet en højskole i Cascallares i 

nærheden af Buenos Aires, og i 1921 blev der åbnet en højskole i Dalum, Alberta, i Canada 

(Skrubbeltrang 1947, 77; Stubblefield 1990). 

I tiden efter den 1. verdenskrig blev der også åbnet højskoler i Schweiz, bl.a. en nordisk 

højskole i Genève, der havde forbindelse til arbejderbevægelsen og primært rekrutterede 

elever blandt ikke så velstillede skandinavere (Watson & Møller 1944, 153–154). Skolen 

eksisterer stadig i dag og har bl.a. forbindelser til den internationale arbejdsorganisation 

(ILO) (Genèveskolan 2022). Skrubbeltrang mener dog ikke, at skolen havde nogen særdeles 

indflydelse på den Schweiziske Højskole som sådan, da eleverne var fra skandinaviske lande 

og mest af alt deltog i det internationale liv i Genf omkring Folkeforbundet (Skrubbeltrang 

1947, 83–84). I Tyskland havde Anton H. Hollmann i 1909 udgivet en bog om den Danske 

Folkehøjskole, der fik betydning for højskolens udbredning i Tyskland, men også i andre 

dele af verden som f.eks. Japan (Korsgaard 2019, 76–77; Skrubbeltrang 1947, 85). I 

mellemkrigstiden var der i Tyskland over 50 såkaldte Heimvolkshochschulen, der var forbundet 

til både kirkelige organisationer, arbejderbevægelser, bondebevægelser og socialistiske 

bevægelser (Korsgaard 2019, 78). Skolerne havde således en ret bred udlægning af 

Grundtvigs skoletanker, hvor nogle af skolerne havde decideret folkeligt-nationalistisk 

idégrundlag. Et fåtal var socialistiske, mens de fleste var religiøse (Nobelmann 2017, 3–4). 

Også i bl.a. Ungarn og Estland blev der i mellemkrigstiden oprettet højskoler (Korsgaard 
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2019, 78; Skrubbeltrang 1947, 84), men særdeles interessant er de mange højskoler, der 

opstod i Polen. Efter de første polske højskoler fra 1900 havde mødt modstand fra den 

russiske regering, opstod der i mellemkrigstiden en stor interesse for højskolen i Polen. Det 

var en lignende tanke, som den oprindelige danske idé med oprettelse af højskoler i Slesvig, 

der drev den polske højskole - at “oplyse og integrere bønderne i det polske samfund” 

(Korsgaard 2019, 77). Hele 26 højskoler blev oprettet i Polen i den tid. 

En af de mest markante nyoprettede højskoler i mellemkrigstiden er Highlander Folk 

School - endnu en skole der deltager i PFL - der blev grundlagt af Myles Horton i 

Monteagle, Tennessee i 1931. Skolerne er måske den mest kendte højskole uden for 

Danmark. I 1930-31 var Horton på rundtur i Danmark. I Chicago havde han mødt den 

danske præst Enok Mortensen og var på hans opfordring taget til Danmark for at besøge 

en række danske højskoler, bl.a. den Internationale Højskole og arbejderhøjskolerne i 

Esbjerg og Roskilde (Førde 2022, 67; Korsgaard 2019, 80–81). Highlander Folk School var 

tæt forbundet til borgerrettighedsbevægelsen. Både Rosa Parks, Ralph Abernathy, Martin 

Luther King Jr. og Pete Seeger havde på forskellige tidspunkter deres gang på højskolen 

(FFD 2019, 23; Korsgaard 2019, 80–81). I dag hedder skolen Highlander Research and 

Education Center og arbejder bl.a. med LGBTQ+ personers og sortes rettigheder primært 

ved at uddanne community organizers (Highlander Research and Education Center 2022). 

1.3.3 Højskolen i verden 

Der har ikke kun været interesse for højskoler i den vestlige verden. Skrubbeltrang nævner 

i 1947 interesse for højskoleidéen i både Kina og Japan (Skrubbeltrang 1947, 85). Især i 

Japan har interessen for højskoler en lang tradition. Så tidligt som 1926 besøgte Japaneren 

Kanji Kato Danmark og oprettede efterfølgende en højskole i Tomobe ved Tokyo 

(Skrubbeltrang 1947, 85). Senere, i 1934, var Shigeyoshi Matsumae elev på 

Arbejderhøjskolen i Esbjerg, og besøgte senere bl.a. Askov, Rødding, Ollerup, Den 

Internationale, Frederiksborg, Snoghøj og Vallekilde højskoler. Med inspiration fra disse 

besøg samt Grundtvig grundlagde Matsumae efter 2. verdenskrig Tokai University, der i 

dag er det største private uddannelses konsortium i Japan. Tokai åbnede bl.a. en Boarding 

School afdeling i Præstø i 1988 - i 2008 blev denne til Bosei Højskole, der var vært for PFL 

seminaret i maj 2022 (Korsgaard 2019, 79–80; Tokai University 2022). 

Efter 2. verdenskrig begyndte højskolen for alvor at brede sig uden for Vesten, i bl.a. 

Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda, Filippinerne, Bangladesh, Indien og Israel 
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(Korsgaard 2019, 83; Zøllner 1994, 220–221). Blandt de markante skoler kan nævnes 

Mitraniketan i Kerela i Indien (endnu en deltager på PFL), grundlagt i 1956 og inspireret af 

både Gandhi, Grundtvig og Tagore (Dasthe 2022, 68–69), Grundtvig Institute i Nigeria 

grundlagt af Dr. Kachi E. Ozumba i 1984, der kobler Grundtvigs idéer med 

afkolonialiseringsidéer (FFD 2019, 24; Korsgaard 2019, 82–83; Ozumba 2022, 69–70), eller 

Edizio De La Torre’s Education for Life Foundation fra Filipinerne, grundlagt i 1992 med 

inspiration fra både Grundtvig og Freires dannelsestanker (De la Torre 2019 & 2022; FFD 

2019, 24; Korsgaard 2019, 83; Zøllner 1994, 144–146). 

Højskoleidéen blev også integreret i dansk (og nordisk) udviklingsbistand. I Tanzania blev 

der på nationalt plan etableret såkaldte Folk Development Colleges. Skolerne blev etableret 

efter svensk højskolemodel og udgør den eneste storskala implementering af et 

højskolesystem uden for Norden (Rogers 2000 69–70; Rogers 2019, 15–17). Hvorvidt 

denne implementering har været succesfuld kan dog diskuteres (se f.eks. Dahlstedt & 

Nordvall 2011; Rogers 2000). 

Interessen for højskolen uden for Danmark er vedholdende. I USA er der opstået ny 

interesse for såkaldte folk schools, i Japan og Sydkorea oprettes løbende nye højskoler, 

ligeledes i Polen og Ungarn, hvor der ofte er fokus på økologi og bæredygtighed (Korsgaard 

2019, 84–85). I 2019 afholdte FFD et Internationalt Højskole Summit på Grundtvigs 

Højskole i Hillerød hvor over 120 højskole-praktikere og forskere fra 27 lande i hele verden 

mødtes for at “genskabe relationer, blive inspireret af hinanden og skitsere idéer til 

fremtidigt samarbejde” (FFD 2022c). Allerede i 1918 taler Rosendal om nordiske og 

internationale højskole møder (Rosendal 1918, 169), men der er på nuværende tidspunkt 

ikke nogen international forening for højskoler rundt i verden. Derfor kan vi i denne 

undersøgelse kun forholde os til PFL og det løse netværk, der er opstået ud af FFD’s 

summit i 2019. 

1.3.4 Spredningsmodeller for højskolen 

Der er faktisk blevet forsket overraskende meget i højskolens internationale indflydelse. 

Her har udbredelsen til USA fået særligt meget opmærksomhed. I 1983 blev en hel antologi 

dedikeret til Grundtvigs tanker i Nordamerika (Det Danske Selskab 1983), og for nyligt har 

Aarhus Universitet udgivet en række kommenterede oversættelser af Grundtvigs værker til 

engelsk (Broadbridge 2015; Broadbridge et al. 2018 & 2021; Warren et al. 2011), som 

medforfatter Clay Warren håber vil gøre højskolen og dens tanker mere tilgængelig i 



Noget om Højskoler 

39 Del I  

Nordamerika (Warren 2012, 149). Også i Sydamerika og Indien er der stigende 

opmærksomhed på Grundtvig, hvor hans tanker er blevet taget op ifm både Tagore, Gandhi 

og Freire (Bhattacharya 2010; Haddad 2020; Haddad & Uemura 2022; Kundu 2018). 

Ikke så overraskende er det især Highlander Folk School, der er løbet med en stor del af 

opmærksomheden (se f.eks. Ohrem 2021). Meget af denne litteratur fokuserer på den rolle, 

de grundtvigianske tanker spiller, og det liv de har fået i Nordamerika. Der er dog også 

studier af, hvordan højskolen bredte sig til andre dele af verden. Der er blevet publiceret 

bøger om højskolens udbredelse til Japan, Filippinerne og Israel (Zøllner 1994), Bangladesh 

(Bugge 2001), samt Central- og Østeuropa (Kulich 2002a & 2002b). 

For så vidt hjælper ovenstående publikationer os dog ikke med at få et overordnet billede 

af den udvikling, vi har kommenteret på i de foregående 3 afsnit. En af de første tværgående 

akademiske analyser af højskolens udbredelse findes hos Jindra Kulich. Kulich fremhæver 

hvordan de første højskoler uden for Norden tog en anden form end de nordiske pga. andre 

geografiske og kulturelle faktorer i bl.a. England, Polen, USA, Japan og Ghana (Kulich 

1964, 422–427). Ligesom Kulich konkluderer i 1964, er der i alle områdestudierne af 

højskolens udbredelse et billede af, at de forskellige internationale højskoler altid oversætter 

højskoleidéen på en lidt anderledes måde til den nye kontekst. Mens Kulich fint 

opsummerer denne omstændighed, leverer han ikke noget overordnet teoretisk framework, 

der kan hjælpe os i vores færd. 

Den mest gennemarbejdede analyse af hvordan den nordiske højskoletradition har spredt 

sig i verden kan findes hos Henrik Nordvall og Pelle Åberg (Nordvall 2018; Nordvall & 

Åberg 2011). Ved hjælp neo-institutionel organisationsteori identificerer Nordvall og Åberg 

tre idealtypiske spredningsmønstre for højskoler: Migration, inspiration og eksport (Nordvall 

2010, 721; Nordvall & Åberg 2011, 1). Nordvall & Åberg bruger bl.a. Meyer & Rowans 

begreb om myter til at forstå højskoletraditionens udbredelse. Denne myte oversættes så til 

andre lande ved hjælp af isomorfi et begreb de henter fra DiMaggio og Powell. Denne 

oversættelse kan enten være mimetisk eller tvunget men i alle tilfælde forandres den. 

Forbindelsen til den oprindelige nordiske højskoletradition bibeholdes dog ofte for at 

beholde legitimitet (Nordvall 2018, 732; Nordvall & Åberg 2011, 2–5). 

Som nævnt arbejder Nordvall & Åberg med tre idealtyper for spredning. Den første, 

migration, findes hovedsageligt i den tidlige spredning til Nordamerika. Her var det danske 

højskolefolk, der grundlagde egne skoler for bl.a. at bibeholde forbindelsen til det danske. 
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Mens der her ikke er den store isomorfi i oversættelsen, brugte disse højskoler i høj grad 

referencen til den danske højskole for at beholde legitimitet. Der er dog få af disse skoler, 

der faktisk overlevede (Nordvall 2018, 724–725; Nordvall & Åberg 2011, 6–7). 

Ved inspiration drejer det sig derimod om folk, der gennem kontakt med den nordiske 

højskole bliver inspireret til at grundlægge deres egne skoler. Nordvall og Åberg bruger her 

specifikt Tokai University og Highlander Folk School som eksempler på en hovedsageligt 

mimetisk isomorfi. I begge tilfælde fik de højskole-inspirerede institutioner dog et liv i sig 

selv, når de blev etableret i den lokale kontekst (Nordvall 2018, 725–728; Nordvall & Åberg 

2011, 7–10). 

Også når det kommer til eksport af højskolen, bliver højskoleidéen oversat og tilpasset til 

den lokale kontekst. Her er der dog primært tale om tvungen isomorfi. Som eksempler 

bruger Nordvall og Åberg her de DANIDA finansierede Gonobidyalaya i Bangladesh og 

de SIDA finansierede Folk Development Colleges i Tanzania. I begge tilfælde har nordiske 

højskoleaktører ment, at den nordiske højskolemodel havde noget positivt at bidrage med 

til landenes udvikling, og man prøvede derfor at eksportere idéen til disse lande (Nordvall 

2018, 728–73; Nordvall & Åberg 2011, 10–13). 

De tre spredningstyper er vel at mærke idealtyper. Bl.a. ved FDC’s i Tanzania er det tydeligt, 

at alle tre elementer er til stede. Præsidenten Julius Nyerere mente f.eks. også selv, at 

Tanzania kunne bruge idéen, og den svenske præst Barbro Johansson, der i sin tid 

introducerede Nyerere til de svenske statsministre Tage Erlander og Olof Palme, tilføjer på 

sin vis også et element af migration (Nordvall 2018, 732). 

Som forfatterne selv fremhæver, kan dette dog ikke nødvendigvis bruges til at forstå de 

forandringer, som højskoleidéen gennemgår, når den f.eks. inspirerer andre til at oprette 

nye højskoler uden for Norden. Det kræver yderligere forskning for helt at forstå denne 

proces (Nordvall 2018, 733; Nordvall & Åberg 2011, 14–15). 

1.3.5 Højskolens internationale potentiale 

Al den opmærksomhed, som højskolen har fået af internationale aktører, relaterer sig især 

til det potentiale, de ser i at bruge idéen i deres egen kontekst. F.eks. skriver Collins en 

begejstret personlig artikel om sit møde med den danske højskole og det potentiale, han ser 

i at lade disse tanker have indflydelse i Australien (Collins 2013, 336–337 & 340–341). 
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Som allerede nævnt,  har højskolen været inspiration for dansk udviklingsbistand. Selvom 

det ikke fremhæves som den nødvendigvis mest succesfulde implementering af højskolen i 

udlandet, er det dog den største. Idéen var, at fordi Tanzania var i 1975 i en lignende 

situation som Sverige i midt-slut 1800-tallet, ville højskolen kunne bidrage til at styrke den 

tanzanianske demokratiske nationalstats-dannelse (Dahlstedt & Nordvall 2011, 1–2; 

Nordvall 2018, 728–729; Rogers 2000, 76–77). 

Men også inden for inspirations typen kan findes eksempler på, hvordan man mener, at 

højskolen kan bidrage til en positiv udvikling. Især inden for den demokratiske udvikling 

fremhæves det i østeuropæiske eksempler, hvordan højskoler kan styrke demokratiske 

værdier blandt unge. Babajeva & Koķe identificerer et potentiale i højskolerne til at oplive 

demokratisk handling blandt unge i Letland (Babajeva & Koķe 2013, 42–43). I Polen finder 

Pilch & Danilewicz også, at højskolen har potentiale til at bidrage til et styrket civilsamfund, 

men er på samme tid bekymret for at højskolen i dag ikke står lige så stærkt i Polen som 

den gjorde i starten af 1900-tallet (Pilch & Danilewicz 2021, 162). 

Et andet interessant indspark er Mike Kleins undersøgelse af højskolernes fredsbyggende 

og demokratiske potentiale (Klein 2018). Klein tilskriver højskolen en evne til at “kultivere 

en kultur af demokrati gennem uformel uddannelse” (Klein 2018, 82). Den kan muligvis 

imødekomme den polarisering, vi ser i verden i dag, og kan, både i nye og etablerede 

demokratier, potentielt være med til at forebygge konflikter (Klein 2018, 83-84). 

Nordvall advarer os dog om, at man må være opmærksom på globale magtstrukturer, når 

det kommer til udbredelsen af højskolen (Nordvall 2018, 733). Dahlstedt & Nordvall 

advarer f.eks. i deres analyse af FDC’s i Tanzania mod, at eksport af højskoleidéen let kan 

ligge under for koloniale diskurser (Dahlstedt & Nordvall 2011, 14–15). Som Nordvall 

pointerer, er der en risiko for, at eksporten bliver en “discourse on international solidarity 

that contains elements of colonial legacies” (Nordvall 2018, 733). I FDC tilfældet ser 

Nordvall f.eks. en diskurs om modernitet og udvikling, hvor de svenske højskolefolk ses 

som udviklede befriere, og tanzanianerne er et baglæns samfund, der ikke kan befrie sig 

selv. I sidste ende er det altså svenske præmisser, der bliver lagt for højskolens success eller 

fallit i Tanzania (Dahlstedt & Nordvall 2011, 14).  

Wiklund er en af de forskere, der i en svensk kontekst netop har undersøgt diskurser 

omkring højskolen og udviklingshjælp. Hun tracer både nationalistiske og 

sikkerhedspolitiske diskurser i udviklingsdiskussionerne i det svenske højskoleblad fra 1950 
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op til 1969, hvor såkaldte ulandslinjer blev populære på svenske højskoler. Et af de 

spørgsmål, vi ifølge Wiklund må os at forholde os til er, hvordan disse diskurser spiller ind 

i det globale engagement på højskolerne i dag (Wiklund 2018, 51 & 67–69) 

Det er bl.a. i denne kontekst, at Nordvall og Åberg mener, at videre forskning må være 

kontekstsensitiv. Både for at forskningen har en historisk bevidsthed med sig, men også for 

at undgå at romantisere idéen om højskolen, uden at stille sig kritisk over for den (Nordvall 

2018, 733; Nordvall & Åberg 2011, 15). 

1.4 Andre forståelser af højskoletraditionen 

Ud over Rahbeks typologi er der ikke nogen forskning, der kan give nogle 

gennemarbejdede, empirisk funderede, overordnede bud på hvad højskoletraditionen er. 

Der er dog en række forskere, der i det mindste overfladisk forholder sig til hvordan 

højskoletraditionen bør udlægges. Selvom ingen af disse forholder sig til en overordnet 

karakteristik af højskoletraditionen er de relevante for at få et helhedsbillede. 

En debat om højskoletraditionen er bl.a. dikotomien mellem dannelse og uddannelse. Hans 

Henrik Hjermitslev slår bl.a. et slag for, at højskolen bør holde fast i sin kerneopgave, 

livsoplysningen (Hjermitslev 2018, 181–182). Pedersen derimod mener nærmere, at 

Grundtvig i dag må læses som at dannelsen og uddannelsen har brug for hinanden 

(Pedersen 2006, 222–223 & 232–233): “Folkehøjskolen skal ikke være et reservat for 

livsoplysning” skriver Pedersen, for det “har aldrig gavnet beboerne eller det omgivende 

samfund” (Pedersen 2006, 233). Selvom dette er en videnskabeligt funderet debat, giver 

den ikke nogle empiriske svar på, hvordan højskoletraditionen kan forstås, men peger 

alligevel på, at der også i dag er en pluralitet af forståelser af højskolen, der alle fremhæver 

forskellige elementer af traditionen. 

Bernt Gustavsson reflekterer også over den nordiske højskoletraditionen og hvad, 

folkeoplysning er og kan være. Gustavson ser den nordiske højskoles dannelsestilgang som 

en helt bestemt form for bildung, hvor frihed, samtale og praksis (som den aktive anvendelse 

af viden) spiller en central rolle (Gustavsson 2014, 219–221). Gustavson relaterer her både 

højskolen til en aktionsforsknings-agenda og placerer den i en hermeneutisk tradition. 

Højskolen er, ifølge Gustavsson, i stand til at kombinere teori og praksis på en meningsfuld 

måde (Gustavsson 2014, 222).  
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Højskolen er også blevet sat i forbindelse med en humanistisk tradition (Jones 1953, 34–

36). Leslie kalder højskolens dannelsestilgang for en slags radikal humanisme i praksis og 

henviser her til, hvordan de grundtvigianske ideér tager udgangspunkt i mennesket og dets 

oplysning i stedet for karakter og resultater (Leslie 1994, 295). Lövgren fremhæver da også, 

hvordan netop nogle af disse centrale grundtvigianske forståelser af dannelse ligger til grund 

for den måde undervisningen foregår på højskoler i dag (Lövgren 2022b). I en undersøgelse 

af norske højskoler finder han at de i høj grad er værdibaserede institutioner, der aktivt 

forsøger at trække på den grundtvigianske arv i deres egne værdigrundlag (Lövgren 2015, 

214–215). 

Lövgren ser dog en forskydelse væk fra en national orientering til, at det i dag også er elevens 

plads i det globale fællesskab, der er på spil på højskolerne (Lövgren 2022b, 1–2). Lövgren 

har undersøgt omfanget af menneskerettighedsundervisning på nordiske højskoler og 

konkluderer, at deres identitet og praksis i dag også i høj grad afspejler menneskeretlige 

idealer, hvilket bl.a. kommer til udtryk i et øget fokus på globalt medborgerskab hos de 

nordiske højskoleforeninger (Lövgren 2022b, 2–5). I praksis er højskoler f.eks. blevet 

fremhævet som institutioner, der har potentiale til at styrke integration af flygtninge og 

indvandrere (Borsch et al. 2021, 737; Nordvall, 2018, 722; Singla et al. 2006, 825–826), (se 

evt. også Andersson 1999; Eriksson, 2002a & 2002b), eller at de kan være med til at styrke 

den grønne omstilling (Olsen 2018, 128–129). 

Én iøjnefaldende kobling, der dog ofte bliver lavet, er forbindelsen mellem højskolen og 

udviklingen af demokratiet (Johansson & Bergstedt 2015; Knutas 2013; Milana & Sørensen 

2009; Nevers & Skov 2019; Nordvall & Fridolfsson 2019; Pastuhov & Sivenius 2017; 

Ruschkowski et al. 2019). I sin oprindelige form var højskolen da også et særdeles politisk 

projekt. Alle tre af Korsgaards strømninger forholder sig på en eller anden måde til, hvad 

det gode samfund er, om det er det nationale spørgsmål i 1864, ungdomsoprøret i 60’erne, 

eller Grundtvigs kritik af den sorte skole. 

1.5 Vores bidrag 

I et forskningsøjemed har nærværende speciale to formål: At bidrage til udviklingen af 

højskoleforskningen generelt, men også at vise, at politologien kan bidrage med relevante 

perspektiver på højskolen. Nærværende speciale skal altså ses som et led i den videre 

udvikling af højskolen som forskningsgren. 
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Vi lægger os her i særdeleshed i forlængelse af både Rahbeks typologi over 

dannelsesforestillinger (Rahbek 2017), samt Nordvall & Åbergs undersøgelse af højskolen 

internationale udbredelse (Nordvall 2018; Nordvall & Åberg 2011). Netop Nordvall & 

Åberg efterlyser jo også mere empirisk forskning om specifikke højskoleinitiativer 

(Nordvall & Åberg 2011, 14–15). Vi ønsker at bidrage til den empiriske forskning om 

højskolen internationalt ved at undersøge People’s Future Lab, da det er en af de vektorer 

hvormed højskoleidéen til stadighed spredes.  

I vores empiriske tilgang til PFL lader vi os inspirere af Rahbeks undersøgelse, da den 

fænomenografiske tilgang til vores datamateriale flugter godt med begrebshistoriens 

ambition om også at inddrage dagligdags sprog. 

I modsætning til Nordvall & Åberg anvender vi dog ikke et organisationsteoretisk 

perspektiv. Mens det er velegnet til at undersøge udbredelsen, kan det ikke bruges til at 

undersøge, hvad der sker med et specifikt højskoleinitiativ som PFL, når danske og 

internationale højskoler mødes. I de følgende to kapitler vil vi derfor udforske hvordan 

begrebshistorien med sit hermeneutiske udgangspunkt er særligt velegnet til at undersøge 

netop PFL.   
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2. En begrebshistorisk ramme 

 

215: Hvor du sætter din fod 

Hvor du sætter din fod, 

drysser frø af de drømme du driver imod. 

Ved de veje du finder, 

vil man snart plukke minder. 

Om du flyver omkring eller står og slår rod, 

bli’r der spor af din fod. 

Jens Sejr Andersen, 2001 

 

Et speciale om højskoler må være sig sit historiebillede bevidst - andet ville være uklædeligt. 

Historien har nemlig altid spillet en central rolle i højskolen, og de forskellige syn på 

historiefaget har været livligt debatteret (se f.eks. Rosendahl 1961b). Mens disse debatter 

for nærværende ikke er genstand for vores opmærksomhed, bruger vi her nogle sider på at 

uddybe, hvilken måde vi anskuer den historiske kontekst på, som People’s Future Lab 

placerer sig i. 

Når vi er interesseret i at undersøge, hvilken højskoleforståelse der findes på PFL, skyldes 

det, at vi ikke kan forstå nutiden (og dermed ikke gøre os forestillinger om fremtiden) uden 

at forstå fortiden. Michel Foucault taler om at skrive en history of the present - historieskrivning, 

der ikke bare vil forstå fortiden med nutidens ord, men se på, hvordan fortiden konstituerer 

vores nutid og fremtid (Garland 2014, 368 & 372). Foucaults projekt med en history of the 

present er, at udfordre idéen om en kontinuitet fra fortid til nutid. I stedet vil Foucault se på 

den rodede process, der gjorde fortid til nutid - samt hvilke kontinuiteter og 

diskontinuiteter, der har formet vores nutid (Bevir 2008, 263–264; Garland 2014, 372). I 

den forstand er tilgangen en history of the present, fordi vi er interesseret i samtiden og dens 

mulige fremtider. For at undersøge, hvordan højskolen kan forstås som globalt fænomen, 

må vi altså først forstå dens historiske kontekst ved at se på udviklingen af højskolens 

selvforståelse.  
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Imidlertid giver det ikke mening for os at anvende Foucaults genealogiske tilgang til history 

of the present. En foucaultsk history of the present kræver, at man anvender et magtkritisk 

perspektiv, da præmissen er, at man ønsker at afdække, hvordan nutidige undertrykkende 

forhold er historisk betingede og dermed at vise, at en anden fremtid er mulig (Bevir 2008, 

271; Garland 2014, 372–373). En sådan tilgang har bestemt sin berettigelse, men vi må være 

varsomme med fra starten at antage, at der overhovedet eksisterer kritiske magtforhold, 

som må afdækkes. Styrken i en foucaultsk history of the present ligger i den 

samtidsdiagnose, den tager udgangspunkt i. Den genealogiske historielæsning er stærkest, 

når den tager udgangspunkt i de normer, praksisser og magtrelationer, der regulerer vores 

adfærd og viser, hvordan de er historisk betingede. Uden denne diagnose risikerer analysen 

at blive tom (Garland 2014, 367 & 378–379). 

I vores tilfælde ville en foucaultsk magtkritisk tilgang være en ensidig fremstilling. Ligesom 

vores sprog kan medføre negative og begrænsende konsekvenser, kan det også bemyndige 

(empower) og styrke os til at gøre godt i denne verden (Freeden 2021, 107). For at blive i 

stand til virkelig at forstå den globale højskole må vi kunne tage begge sider i betragtning. 

En ærlig fremstilling af nærværende speciale kan således ikke udelukkende tage 

udgangspunkt i eksempelvis at kritisere den globale højskolebevægelse for at være udtryk 

for eksempelvis greenwashing. Vi har nemlig også interesse i at vise det positive og 

myndiggørende potentiale i højskolen. Det giver altså ikke mening udelukkende at fokusere 

på det kritiske. 

En tilgang der giver os mulighed for både at se det bemyndigende og det kritiske i den 

internationale højskolebevægelse,, finder vi i Reinhart Kosellecks begrebshistorie og 

Michael Freedens udlægning af denne. I dette kapitel vil vi først gennemgå fundamentet for 

Kosellecks begrebshistorie, og dernæst hvordan Freeden gør tilgangen mere operationel. 

2.1 Kosellecks begrebshistorie 

Når vi i dette kapitel bruger tid på at gennemgå Kosellecks begrebshistorie, skyldes det, at 

hans historiesyn er grundlæggende for vores speciale. Vi taler om det som historiesyn, da vi 

hverken forstår eller bruger det som en konkret teori, der forsøger at forudsige udfald. 

Kosellecks begrebshistorie er til gengæld en særligt velegnet tilgang for os at strukturere 

historien efter. 

En af de mest fremtrædende forfattere inden for den begrebshistoriske tradition er den 

tyske historiker Reinhart Koselleck. Koselleck var inspireret af den hermeneutiske tradition 
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i form af Hans-Georg Gadamer og Martin Heidegger, men også af sit nære venskab med 

den politiske teoretiker Carl Schmitt (Bevir 2000, 275; Olsen 2012, 1 & 6). For at forstå 

Koselleck må vi tage udgangspunkt i hans måde at tænke om historien som andet end en 

linær process eller en naturlig konsekvens af naturens kredsløb. I stedet må “tid” forstås på 

en måde, der bunder i det menneskelige erfaringsunivers om forandring (Nevers & Olsen 

2007, 14). Tid er nemlig ikke bare begivenheder og datoer, men hændelser, der bliver til 

faktiske begivenheder ved at der sættes ord på dem gennem begreber. Derfor er tiden med 

til at give os et indblik i fortiden gennem det sprog, vi har om vores fortid. Og ved at 

fortolke fortiden ud fra nutiden skaber vi altså fremtidig historie og muliggør fremtidige 

begivenheder (Koselleck 2006, 99–102). Han ønsker således at komplimentere den 

traditionelle historiefilosofi og opstiller ikke sin tilgang som konkurrerende til den 

traditionelle historielæsning (Andersen 2003, 2; Nevers & Olsen 2007, 16).  

2.1.1 Et begrebshistorisk historiesyn  

Koselleck anfægter ikke kronologi som et hjælpemiddel for historievidenskaben, men 

mener heller ikke, at en sådan kronologi kan reduceres udelukkende til datoer og årstal. Her 

kommer den hermeneutiske arv til skue, da Koselleck er inspireret af Heideggers 

eksistentialistiske forestillinger om væren. Mennesket er bevidst om sin egen væren, og at 

livet er endeligt (Nevers & Olsen 2007, 14). Der er m.a.o. tale om, hvilke betingelser der er 

for vores eksistens som mennesker. Koselleck var i særdeleshed inspireret af forestillingen 

om væren som et tidsligt fænomen, der optræder som en vekselvirkning mellem fortiden, 

nutiden og fremtiden (Nevers & Olsen 2007, 14–15). Både den individuelle og kollektive 

selvforståelse kan forstås ved at se på historiske aktørers forestillinger om tid og endelighed 

- altså deres væren. I den forbindelse kan man forstå, at ønsket om eller troen på en fremtid 

i sig selv er et historisk fænomen (Nevers & Olsen 2007, 15), ligesom at de begreber, der 

forholder sig til fremtiden, udgør en kamp om fremtiden og dermed også en kamp om at 

definere begreberne (Nevers & Olsen 2007, 13). 

Til forskel fra f.eks. Foucaults genealogi er begrebshistoriens primære analyseenhed 

begreber, som er grundlæggende for konstitueringen af vores samfund (Andersen 2003, 35). 

Uden deres eksistens ville der hverken være et samfund eller politisk handling. Vel at mærke 

kan alt ikke reduceres til begreber, men omdrejningspunktet for denne historielæsning er 

skabelsen af begreber og forståelsen af, hvordan de former handling. Da vi beskæftiger os 

med begrebshistorie, skal vi også forholde os til, hvad et begreb er. Ifølge Koselleck giver 

begreber adgang til at se ind i historiens erfaringer og forventninger (Andersen 2003, 35). 
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Dermed er det vigtigt at have for øje, at hverken diskurser, udsagn, sætninger eller andet er 

centrale, hvorfor Koselleck hermed adskiller sig fra andre diskursive traditioner, som vi 

kender dem fra bl.a Foucault (Andersen 2003, 35–36).  

Begreber må endvidere adskilles fra ord. Koselleck er ikke interesseret i at undersøge 

ordhistorie men begrebshistorie. Mens ord tydeligt henviser til en kendsgerning, som man 

er enig om, f.eks. at en stol er en stol, ligger begreber under for det Koselleck beskriver som 

ambiguity eller tvetydighed. Begreber er dermed forbundet til ord, men de går ikke i ét med 

ordet. På samme måde refererer begreber til fakta, men de er ikke identiske med fakta, 

eftersom det ikke er fakta, der giver mening til omgivelser, men netop begreberne 

(Andersen 2003, 36). 

For at blive helt tydelig omkring hvad et ord er, og hvad et begreb er, er vi nødt til at 

forholde os til tvetydigheden. Hvis et ord anvendt i praksis har en entydig betydning, kan 

det ikke overgå til at blive et begreb, da det ikke kan fortolkes, men i stedet er muligt at 

definere. Er ordet omvendt tvetydigt i sin betydning og indeholder mange meninger, er det 

derfor muligt at fortolke det, hvorledes det kan overgå til at blive et begreb. Dermed skal 

man forholde sig til forskellen mellem ords evne til at blive defineret versus at blive fortolket 

samt deres entydig- og tvetydighed i relation til deres meningskomposition (Andersen 2003, 

36–37).  

Desuden bestemmes begreberne ikke blot i nutiden, men rækker også ud i fremtiden og 

udgør et historisk fænomen. Begrebernes semantik, altså de meninger og sandheder, der 

tilskrives begrebet, ændrer sig langsommere end de historiske begivenheder. Dermed 

optræder vores sprog som et blik ind i den historie, der for længst har bevæget sig videre. 

Men det er ligeledes en projektion ind i fremtiden, hvormed visse handlinger muliggøres 

(Andersen 2003, 34–35). 

Koselleck af adskiller altså historie fra sprog i den forstand, at hændelsen adskilles fra 

beretningen om hændelsen. Hændelsen optræder kun som begivenhed i kraft af beretningen 

om denne. Sproget om historien bliver kun forståeligt, når det sættes op mod historien. 

Historien består nemlig af kæder af hændelser, som vi forstår med vores sprog, og det er i 

sig selv italesættelsen og artikulationen af disse kæder, der konstituerer forholdet mellem 

dem, dvs. sammenhængen mellem historien, hændelser og begivenheder (Andersen 2003, 

46). Det er altså ikke alle historiske hændelser, der via. sproget bliver artikuleret som 

begivenheder, og de begivenheder, der artikuleres som begivenheder, kunne også have 
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optrådt som andre begivenheder. Sproget konstituerer altså, hvordan begivenheden tager 

form, og om den eksisterer begrebsligt. Nogle hændelser artikuleres ikke og falder ned 

mellem to stole, fordi sproget ikke tillader at gøre dem til begivenheder (Andersen 2003, 

46).  

2.1.2 Den diakrone og synkrone vekselvirkning 

For at vi kan forstå Kosellecks begrebshistorie som historiesyn for dette speciale, må vi 

også forstå hans skelnen mellem det synkrone og det diakrone. Den diakrone akse 

beskæftiger sig med begrebslige forskydninger på tværs af tid. Man undersøger begrebets 

opståen, varighed og transformation. Den synkrone akse beskæftiger sig derimod med 

begrebslige variationer på samme tid. Analysen forholder sig her til det semantiske og til 

relationen mellem begreber, samt hvor de optræder i sig selv og i relation til hinanden. På 

den synkrone akse ser man derfor på begrebers betydning på et givent tidspunkt. Simpelt 

forklaret har den diakrone akse et tidsligt perspektiv, og undersøger, hvordan begreber 

udvikler og forholder sig til hinanden over tid, mens den synkrone akse er et øjebliksbillede, 

som forklarer, hvordan begreber forholder sig til hinanden på et givent tidspunkt. Ifølge 

Koselleck kan man ikke kvalificere begrebshistorien uden at analysere på begge niveauer, 

ligesom der må være en løbende analytisk samspil mellem de to dimensioner (Andersen 

2003, 35; Koselleck 2006, 100–101). Kosellecks model for begrebshistorien er visualiseret 

nedenfor i figur 2.1, inspireret af Andersen. 

Som analytisk værktøj i den synkrone analyse introducerer Koselleck begrebet om et mod-

begreb (counter-concept). For at analysere individuelle begrebers indvirkning på historien 

skal vi se på, hvordan begreber optræder i forhold til andre begreber. Det handler om at 

identificere eller tematisere de semantiske felter, som begrebet indgår i. I al sin simpelhed 

går modbegrebet ud på at identificere et modsætningsforhold mellem to begreber. Ifølge 

Koselleck opstår meninger nemlig relationen mellem begrebet og modbegrebet. Disse 

relationer bygger på nogle grundlæggende modsætningsforhold der skaber begrebernes 

mening hos mennesker. Det er distinktioner mellem et før og et efter, et oppe og et nede, eller 

et ude og et inde2, der er disse grundlæggende betydningsbærende dikotomier. Således vil 

begreb-modbegrebskonstellationen altid indeholde ét eller flere af disse grundlæggende 

mosdætningsforhold (Andersen 2003, 38–39 & 43). 

                                                
2 Her ses den indflydelse som både Heidegger og Carl Schmitt havde på Kosellecks arbejde tydeligt. 
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På den diakrone akse bruger Koselleck begreberne singularisering og generalisering. Disse to 

begreber kan bruges til at identificere og undersøge hvordan der over tid skabes identitet 

gennem sammenspillet af begreb og modbegreb. Er et begreb generaliseret, kan det 

indeholder forskellige identiteter. I liberale demokratier kan begrebet parti f.eks dække over 

flere identiteter. Både Venstre og Enhedslisten kan uden videre forstås som partier, uden 

at mærkatet parti hos Venstre udelukker at Enhedslisten også kan være et parti. Begrebets 

mening er altså ikke begrænset til ét bestemt parti. Hvis et begreb derimod er singulariseret, 

begrænses begrebet til én bestemt identitet. Når det øst-tyske “Deutsche Volkspartei” i 

folkemunde f.eks. blev kaldt die Partei, var alle andre identiteter end regeringspartiet 

udelukket af at være et parti. Singularisering kan dog også ske i kraft af udelukkelse af en 

bestemt identitet fra et begreb. Dette er f.eks. tilfældet når NDP ikke bliver anerkendt som 

parti i Tyskland med den begrundelse at det er nazistisk. Nazister er dermed underkendt fra 

at måtte være et parti (Andersen 2003, 39–40). 

Figur 2.1: Kosellecks analysemodel 

visualisering efter Andersen (2003) 

 

Bevægelsen fra singulær til generel står dog aldrig helt stille, og det er denne bevægelse, som 

den diakrone analyse har til formål at undersøge. Begreber vil aldrig være fuldstændigt 

generelle eller fuldstændigt singulære, og derfor er den diakrone akse en vigtig del af det 

begrebshistoriske historiesyn (Andersen 2003, 40). 
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Mens Kosellecks skelnen mellem en synkron og diakron analyse er særligt værdifuld i vores 

analyse af den globale højskole som begrebsligt fænomen (Freeden 2017, 130), pointerer 

Andersen, at Kosellecks analyse af semantiske felter ikke er tilstrækkeligt udviklet som 

analysestrategi (Andersen 2003, 38). Det er f.eks ikke tydeligt for os, at vi vil kunne analysere 

højskoledebatterne gennem begreb-modbegrebs konstellationer. Lige så ofte som der er en 

negativ relation mellem to begreber, er der også en positiv association mellem begreber 

hvor der i lige så høj grad tilskrives mening til begreber. 

I stedet for at anvende Kosellecks begreb-modbegreb dikotomi og hans bevægelse mellem 

singularisering og generalisering vil vi vende os imod Freedens bud på, hvordan ideologi 

analysen kan bruges til at gøre den begrebshistoriske analyse både mere operationel men 

også mere anvendelig til empirisk forskning. Ved at bibeholde Kosellecks historiesyn og 

hans skildren mellem synkron og diakron analyse, men at operationalisere dette med 

Freedens begrebsapparat, kan vi i højere grad gå fra begrebshistorien som et historiesyn til 

at begrebshistorien bliver et relevant analyseværktøj. 

2.2 Freedensk begrebshistorie 

Ideologiforskeren Michael Freeden har indenfor de sidste år fremhævet, hvordan 

ideologianalysen og begrebshistorien kan komplimentere hinanden på flere fronter 

(Freeden 2017, 2021). Som ideologiforsker, er Freeden selvfølgelig særligt optaget af, 

hvordan begrebshistoriens sensitivitet over for tidslig forandring af begreber kan bidrage til 

ideologiforskningen (Freeden 2017, 130; Freeden 2021, 108). 

For os er det dog særligt ideologianalysens bidrag til den begrebshistoriske tradition der er 

interessant. Freeden fremhæver her, hvordan ideologianalysen kan hjælpe med en mere 

kompleks begrebsforståelse, især når det kommer til den diakrone menings-forskydelse 

(Freeden 2017, 130). Freeden har udviklet et særdeles anvendeligt begrebsapparat, der 

bygger på hans begrebs-morfologi over kerne, tilstødende og perifere begreber, samt 

hvordan disse konstellationer hhv. anfægtes eller står uanfægtede hen. 

I figur 2.2 har vi visualiseret hvordan Kosellecks begrebshistoriske historiesyn kan 

operationalisere med det freedenske begrebsapparat. På den synkrone akse vil vi anvende 

Freedens forståelse af begrebers morfologi, og hvorvidt disse på givne tidspunkter bliver 

anfægtede eller står uanfægtede som specifikke begrebskonstellationer. På den diakrone 

akse vil vi undersøge, hvordan disse konstellationer over tid anfægtes og finder midlertidigt 

hvile i nye, delvist uanfægtede begrebskonstellationer. 
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For at uddybe figuren vil vi nedenfor beskæftige os hhv. med Freedens forståelse af 

begrebers morfologi, samt Freedens forståelse af at anfægte disse begrebskonstellationer. 

Inden vi kaster os over dette, vil vi dog træde et skridt tilbage, og også selv argumentere for, 

at et begrebsapparat, der egentlig er udviklet til ideologianalyse, også kan anvendes til at 

undersøge den globale højskole. 

Figur 2.2: Vores begrebshistoriske analyseramme 

 

2.3.1 Freeden og den globale højskole 

Ligesom begrebshistorien behandler begreber som reelt eksisterende, anskuer også Freeden 

ideologier som reelle. Ifølge Freeden er ideologier nemlig en realitet, uagtet om de 

repræsenterer virkelige fænomener (Freeden 2017, 129–130). Vi er altså her delvist tilbage 

til den fænomenologiske forståelse af, at det ikke er fænomeners sandhed, der er afgørende 

for deres eksistens. Ideologierne opnår eksistens, i kraft af at de bliver italesat. Ligesom 

begreber, eksisterer ideologier i kraft af, at de udgør en forestilling om, hvordan verden 

hænger sammen. Begreber og ideologier, som italesatte idéer, eksisterer altså, og kan derfor 

også være genstand for empirisk analyse (Freeden 1996, 3–4; Freeden 2017, 130). 

Idet ideologier eksisterer som italesatte idéer og begreber, opnår de også eksistens i form af 

de handlinger, som de afføder (Freeden 2017, 130). Ideologier er udviklet til at påvirke 

verden. De er udviklet til at blive “konsumeret”, om man vil (Freeden 2021, 111). Ligesom 

når Koselleck referer til, at begrebers betydning bliver fastlåst i dets semantiske felt, 
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fungerer også ideologier som forsøg på at begrænse den mening, som politiske begreber 

kan dække over. Freeden kalder dette for “pålagt præcision” (Freeden 2017, 120, egen 

oversættelse). For så vidt kan ideologier altså anskues som en linse, hvorigennem man 

opfatter verden. Ideologier er således et forsøg på at udøve semantisk kontrol over begreber 

og de “svar”, man kan give på de store politiske spørgsmål (Freeden 2017, 122–123). 

Der er en del af ovenstående karakteristika, der også passer på højskolen. Højskolen 

manifesterer sig i verden ved at undervise ud fra et specifikt livssyn. Den arbejder med 

begreber som det levende ord eller den levende vekselvirkning, som højskolelærerne i deres 

undervisning fortolker til en reel påvirkning af eleverne. Ikke mindst PFL er et udtryk for, 

at klimakrisen fortolkes gennem højskolebegreber. Projektet foreslår konkrete “svar” i form 

af højskolepædagogiske undervisningstilgange og ønsker direkte at manifestere sig gennem 

change agents (FFD 2022i). 

Men dette betyder ikke, at højskolen kan anskues som en decideret ideologi. Ikke fordi 

højskolen selv ville afvise ens sådan tolkning. Højskolefolk har trods alt til enhver tid taget 

afstand fra, at man skulle give det ene svar eller henfalde til ideologisk eller dogmatisk 

undervisning. For man insisterer alligevel på, at man også underviser ud fra en livsanskuelse 

(se f.eks. Bald 1984, 96; Løgstrup 1961, 213–215; Nielsen 1961, 168–169). Til tider har den 

endda anklaget sig selv for at være ideologisk (Slumstrup 1991, 37–38). Men hvor ideologier 

typisk kan give ét svar på enhver samfundsudfordring eller én fortolkning af ethvert 

samfundsfænomen, kan vi ikke hævde, at dette gælder for højskolen. Selvom den fastlåser 

meningen af begreber og udgør en livsanskuelse, gør den det kun i en begrænset sfære. Den 

gør ikke krav på, at have svar på alle politiske udfordringer, og den udelukker ikke, at der 

findes forskellige livssyn uden for dens eget. 

Alligevel konstituerer højskolen en række begreber, der manifesterer sig i samfundet. Vi må 

altså konkludere, at højskolen, om end ikke nødvendigvis som ideologi, der ordner et 

fuldkomment verdensbillede, så i hvert fald gennem sin begrebsverden, eksisterer og kan 

være genstand for empirisk undersøgelse med Freedens begrebsapparat. 

2.3.2 Morfologien  

Freeden bruger begrebet morfologi for at forstå hvordan ideologier giver mening og 

betydning til begreber. Morfologien er læren om ordet og dets opdeling i 

betydningsbærende delelementer, og Freeden opdeler her ideologien i hhv. et kernebegreb, 
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en række tilstødende begreber samt en række perifere begreber. Denne opdeling er 

illustreret nedenfor i figur 2.3. 

Kernebegrebet er det primære betydningsbærende element for ideologien. Det er dette 

begreb, der er den primære linse, hvormed alle de andre begreber forstås. Men begrebet står 

ikke alene, da det først er gennem de omgivende begreber, at det virkelig får sin betydning. 

De tilstødende begreber er her den umiddelbare begrebslige kontekst, som kernebegrebet 

sættes i forbindelse med. Kernebegrebet og de tilstødende begreber er de vigtigste at forstå 

i ideologianalysen (Freeden 1996, 77–78). I figur 2.3 er de tilstødende begreber visualiseret 

ved, at de overlapper med kernebegrebet. 

De perifere begreber er derimod det, der giver ideologianalysen sin styrke. Periferibegrberne 

udgør den større kontekst af idéer og ofte også praktiske tilgange eller endda konkrete 

politiker, som konstellationen af kerne og tilstødende begreb befinder sig i (Freeden 1996, 

80). M.a.o. er det de perifere begreber, der giver kerne og tilstødende begreber deres 

farvenuancer. De er den del af Freedens tilgang, der gør begrebsanalysen særligt sensitiv 

over for kontekst. 

I kraft af deres relation til hinanden gives begreberne mening. Freeden bruger liberalisme 

som eksempel. I kernen findes frihedsbegrebet. Dette har betydning i sig selv, men idet at 

det i liberalismen bl.a. flankeres af demokrati som tilstødende begreb, forstås frihed inden 

for liberalismen som ”self-determination”. Demokrati får ligeledes sin betydning gennem 

relationen til frihed som “limited popular government” (Freeden 1996, 77–78). 

De perifere begreber kan både være relativt eksterne begreber, koncepter eller tilgange, som 

konstruktionen af kerne og tilstødende begreber gør brug af. De kan også i stigende grad 

blive indoptaget som en intern del af den ideologiske konstruktion og endda opnå status af 

tilstødende begreb i grad med, at der ikke længere bliver sat spørgsmålstegn ved dem 

(Freeden 1996, 80). Freeden bruger her idéen om frihandel som eksempel på et perifert 

begreb, der er rykket tættere på kernen i liberalismen (Freeden 1996, 80). 

Det er vigtigt for os at fremhæve, at man ikke skal forstå opdelingen i kerne-, tilstødende 

og periferibegreber som et “vigtighedshierarki”. Både de tilstødende og perifere begreber 

er afgørende for kernebegrebet (Freeden 1996, 77–78; Freeden 1996, 78). Man kan i højere 

grad tale om et “betydningshierarki”, da kernebegrebet og de tilstødende begreber er af 

mere afgørende betydning for overbegrebet. Dette hænger bl.a. sammen med, at jo mere 

perifere begreber er, desto mindre statiske er de inden for ideologien. Altså, at perifere 
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begreber lettere kan byttes ud. Til gengæld er det også de perifere begreber, der i høj grad 

er med til at anfægte og forskyde betydningen af kerne og tilstødende begreber. 

Figur 2.3: Begrebers morfologi efter Freeden 

 

I en begrebshistorisk sammenhæng er det begrebernes morfologi, der er det vigtigste at 

forstå. Hvor begrebshistorien kun arbejder med begrebers forskellige forståelser på tværs 

af tid, åbner man med Freeden op for begrebet og tilføjer det et lag af en indre morfologi 

(Freeden 2017, 124). Hvor begrebshistorien ville kunne undersøge, begrebet om den globale 

højskole over tid, tilføjer vi med Freedens begrebsapparat altså et yderligere forståelseslag, 

hvor også den globale højskoles konstituerende begrebskonstellation forandres - både 

konstellationen som helhed men også de individuelle begreber i sig selv. 
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2.3.3 Contestation and decontestation 

Freeden bruger ordene contestation og decontestation, eller anfægtelighed og uanfægtelighed på dansk, 

når han taler om, at ideologierne formår at fastfryse betydning. Politiske begreber og 

ideologier er ifølge Freeden essentielt anfægtelige hvilket vil sige, at et politisk begrebs 

morfologi, som den er beskrevet ovenfor, kun er en af mange mulige konstellationer og 

betydninger (Freeden 1996, 59–60 & 82). Men det som ideologier gør, er at fastfryse 

begrebers betydning ved at uanfægteliggøre visse meningskonstruktioner (Freeden 2017, 123).  

Men som Freeden fremhæver, er det svært at fastfryse begrebers betydning (Freeden 2017, 

120–121). Vi er her tilbage til de grundlæggende antagelser ved sproget, som man gør sig i 

begrebshistorien. Mens man som afsender af et budskab godt kan have til formål at fastlåse 

et begrebsbetydning, vil modtageren ikke nødvendigvis forstå begrebet på samme måde 

(Freeden 2021, 111). Ord er tvetydige og vage, deres mening kan være svær præcist at 

bestemme, og de meninger det pålægges kan endda virke uforenelige (Freeden 2017, 120–

122). Selvom man altså temporært kan formå at uanfægteliggøre en bestemt 

begrebsforståelse, er begrebskonstellationerne fra foregående kapitel i deres essens ustabile 

- de er essentielt anfægtelige (Freeden 2017, 126). Dette er sandt for politiske begreber, ligesom 

det er for den globale og den danske højskole.  

Ikke desto mindre kan det ske, at et begrebs betydning på et givent tidspunkt vil forekomme 

fastfrosset. Mao. vil det essentielt flydende i et kort øjeblik virke fast. Dette er vel at mærke 

en illusion, fordi der vil altid opstå nye fortolkninger af begrebskonstellationen, der vil 

anfægte den konstellation som virkede så stabil (Freeden 2017, 126). 

Anfægteligheden spiller en rolle både på den synkrone og den diakrone akse. På et givet 

tidspunkt, om det er på PFL eller i Højskolen til debat fra 1961, kan visse forståelser af 

højskolen stå relativt uanfægtede. Her er det den interne morfologi som beskrevet i 

foregående underkapitel, der virker mere eller mindre stabil. Men idet at disse begrebs-

konstellationer essentielt er ustabile, vil de hen over tid blive anfægtet (Freeden 2017, 125–

126). Freeden fremhæver to aspekter af den forandring over tid, som Freedens værktøjer er 

bedre til at opfange: 

For det første vil begreber fra andre sfære kunne blive bragt i spil for at ændre definitionen. 

Det kan f.eks. forekomme, at et nyt begreb hives ind for at give ny betydning til den samlede 

konstellation (Freeden 2017, 126–127). 
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For det andet, forandrer begreberne i den eksisterende konstellation sig også. Dette sker 

også delvist ved, at nye begreber bringes ind, men vigtigst af alt sker det med forskellig 

hastighed. Jo mere perifert et begreb f.eks. er, desto lettere kan det anfægtes og jo lettere vil 

det forandres. Dette gælder for så vidt også, at det er lettere at bringe et nyt perifert begreb 

ind, end det er at bringe et nyt tilstødende begreb ind i konstellationen. Betydningen af 

kerne- og tilstødende begreber kan dog forandres indirekte, idet nye tilstødende og 

periferibegreber bringes i spil (Freeden 2017, 127–129). 

Det vil dog ikke altid være tydeligt, hvorvidt et begreb er anfægtet eller ej. Freeden pointerer, 

at vi må leve med denne usikkerhed og i stedet udvikle værktøjer til at beskrive begrebernes 

flydende mening, i stedet for at bygge en illusion om uanfægtethed der ikke stemmer med 

den empiriske virkelighed (Freeden 2021. 126). 

2.3.4 At begrænse sig 

Freedens andet bidrag til begrebshistorien er også værd at nævne. Freeden påpeger nemlig 

også at foruden Kosellecks fokus på den synkrone og diakrone akse, må vi se på samfundet 

diatopisk, hvilket vil sige, at vi må have det geografiske og kulturelle in mente. Dette kalder 

han for “[The] dual problem of translation” (Freeden 2017, 130). Samtidig med, at vi må 

oversætte hverdagssprog til akademisk sprog, skal vi også oversætte forskellige kulturers 

sprog. Eftersom vi beskæftiger os med højskoler fra 11 forskellige lande, må vi således 

forholde os til, hvordan meninger flyder hen over disse kulturelle barrierer (Freeden 2017, 

130). En sådan analyse er specielt kompleks og fragmenteret ifølge Freeden, men han 

pointerer også at begrebshistorie, som disciplin må udfordres på, hvad den kan tilvejebringe 

af anderledes og ny viden, ved at være kreativ og turde betræde en sti, der ikke følger den 

gængse vej inden for disciplinen (Freeden 2017, 130).  

Men med et sådant mod skal der også være en overvejelse om, hvad og hvor meget en 

undersøgelse kan indeholde uden at miste sin dybde. Vi må kende begrænsningens kunst 

og ikke søge alle retninger på én gang. Vi kan, som Freeden påpeger, acceptere arkæologiens 

præmis om, at vi løbende kommer et spadestik dybere, som vi udforsker fortiden. Men vi 

kan ikke grave alle fossiler op på én gang (Freeden 2017, 131). I vores tilfælde forholder vi 

os til mange og forskelligartede kulturer og geografiske placeringer, men vi kan ikke på en 

og samme tid udforske den globale højskole i relation til alle de kulturer, vi beskæftiger os 

med uden at miste dybde. Da PFL projektet er igangsat på dansk initiativ, er det derfor også 

kun Højskolen til debat der udgør vores begrebshistoriske kontekst. Vi er bevidste om, at 
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dette er en særdeles alvorlig begrænsning, men det ligger uden for vores tilgængelige 

ressourcer at føje et yderligere lag af international historisk kontekst til.  
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3. Forskningsdesign 

 

180: For mig er sprogets klang min mors stemme 

For mig er sprogets klang min mors stemme 

kort og klart som hammerslag 

med venligt sving. 

Hver glose blank og rund og go' ta på 

ved hverdagsbrug. 

De grønne marker, det krappe sund, 

blå solskinstimer og månens segl 

alt det har også ret. Hver ting til sin tid. 

Ord skal være redskab først 

og så musik  

Poul Henningsen, 1936 

 

Begrebshistorien egner sig godt til at undersøge højskolen. For så vidt at den udgør et 

historiesyn og teoretisk ramme for os, er den veludpenslet i det foregående kapitel. 

En begrebshistorisk analyse handler om meningsdannelse (Koselleck 2006, 99). Dette 

videnskabelige fokus deler både de hermeneutiske og fænomenologiske tilgange (Berg-

Sørensen 2022, 162). Et af de områder, hvor Freeden mener, at den begrebshistoriske 

tilgang netop brillerer, er den måde hvorpå den formår at sætte fokus ikke bare på elitesprog, 

men også inddrager almindelig hverdagssprog i sin analyse (Freeden 2017, 123). Men 

hverken Koselleck eller Freeden giver os en metode til at identificere konkrete begreber i 

ustruktureret data, som PFL-deltagernes essays. 

Derfor ser vi mod grounded theory og fænomenografien for at identificere de 

konstituerende begreber for den globale højskole på People’s Future Lab. Der er flere 

forskere, der kobler højskolen til både hermeneutiske og fænomenologiske tilgange 

(Gustavsson 2014, 222; Hansen 2016, 165; Pedersen 2006, 222). Højskole handler i en høj 

grad om kollektiv meningsdannelse i fællesskaber. Særligt Rahbeks analyse af de meninger, 

som højskolepraktikere tillægger begrebet dannelse (Rahbek 2017), har inspireret os til at 
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udforske en fænomenografisk metodologi ifm. at identificere de meningsdannelser der har 

været tilstede på PFL-seminaret. Vi har ønsket at være så tæt på de meninger og begreber 

som PFL-deltagerne har jongleret med. 

Dette kapitel vil gå i dybden med, hvordan vi metodologisk og metodisk går til 

begrebshistorien. Som udgangspunkt vil vi placere vores metodologi ift. det historiesyn, vi 

har præsenteret i foregående kapitel. Vi vil her præsentere både fænomenografien og 

grunded theory og uddybe hvordan disse danner ramme for PFL analysen. 

I underkapitel 3.2 vil vi gå i dybden med empirien fra PFL seminaret, som danner grundlag 

for den begrebskonstellation, vi har identificeret. Vi vil bl.a. se på den kontekst, materialet 

er indsamlet i, samt vores overvejelser om sprog og indsamlingsformat. 

Fordelen ved at bruge grounded theory er, at metoden giver os klare anbefalinger til at 

gennemarbejde store mængder af tekstmaterialer som vores. I underkapitel 3.3 beskæftiger 

vi os derfor med databehandlingen: Processen fra den ubehandlede empiri til dér, hvor vi 

blev klar til at kunne identificere begrebskonstellationen, som den er trådt frem af 

deltagernes livsverden. Her gjorde vi bl.a. brug af åben og lukket kodning, der hver især 

frembringer forskellige perspektiver på materialet. 

I underkapitel 3.4 tager vi hul på, hvordan kernebegrebet fællesskab, samt de tilstødende 

begreber om det globale, praksis og forandring blev til. Vores grounded-theory-tilgang er i høj 

grad processuel og stiller krav til, at vores begreber og deres morfologi baseres direkte på 

empirien. Derfor er det vigtigt for os at være transparente om denne process, og at vise 

systematikken i analysen. Vi vil i underkapitlet bl.a. komme ind på, hvordan vi brugte 

værktøjer som sortering, diagrammer og disaggregering for at vise hvordan 

kernebegreberne er opstået af deltagernes egne oplevelser. 

Sidst, men ikke mindst, vil vi i underkapitel 3.5 også tale om, hvordan vi har gjort vores 

fænomenografiske analyse til en begrebshistorisk analyse ved at kontekstualisere 

spændingerne i begrebskonstellationen på PFL ift. de historiske debatter, der træder frem i 

Højskolen til debat. 

3.1 At være sig sit udgangspunkt bevidst 

For at rodfæste vores begrebshistoriske analyse i praktikere daglige højskoleforståelse, 

bruger vi en fænomenografisk metodologi, der tager udgangspunkt i PFL-deltagernes 

subjektive oplevelser. Det er i denne ambition, at fænomenografiens hermeneutiske og 
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fænomenologiske arv især kan ses. Båder hermeneutiken og fænomenologien lægger vægt 

på henholdsvis den kontekst som menningsdannelse er betinget af, samt det sprog der 

bruges til at fortolke (Berg-Sørensen 2022, 162-163). Det fænomenologiske begreb om en 

livsverden er måske bedst egnet til at beskrive det, vi er interesserede i. Edmund Husserl 

forstod livsverdenen som “det meningsreservoir, vi har at trække på, og danner 

orienteringspunkter for vores handlinger (...)” (Berg-Sørensen 2022, 180). Her kan der også 

spores elementer af den hermeneutiske ontolgi. Begrebet om en livsverden ligger tæt op ad, 

hvad man kan forstå som en menings-, forventnings- eller erfaringshorisont. Gadamer 

forstår erfaringshorisonten som de erfaringer et individ fortolker verden ud fra (Berg-

Sørensen 2022, 169-170). Bevir & Rhodes gør sig ligeledes til talspersoner for, at 

videnskaben netop skal involvere disse meningshorisonter i forskningen (Bevir & Rhodes 

2010, 6). 

For at bearbejde de 27 korte reflekterende essays giver det altså i høj grad mening at tage 

udgangspunkt i en fænomenografisk metodologi. Fænomenografien kan forstås som 

anvendt fænomenologi (Marton 1981, 180–181). Mens der således er nogle fælles 

ontologiske og epistemologiske rødder for de to tilgange, adskiller fænomenografien sig på 

flere afgørende punkter fænomenologien. Begrebet fænomenografi udspringer af 

psykoanalysen og gestaltpsykologien, men blev videreudviklet af Ference Marton ved 

institut for uddannelse på Göteborg Universitet. Det er hans arbejde, der danner grundlag 

for fænomenografien som metode (Christiansen 2014, 45). Fænomenografien har altså sit 

udspring i forskning indenfor uddannelse og pædagogik og blev udviklet for bedre at kunne 

forstå menneskers læring (Christiansen 2014, 48). Hvor fænomenologien er et filosofisk og 

epistemologisk ståsted, som man kan forstå verden ud fra, er fænomenografiens ærinde 

empiriske studier (Christiansen 2014, 48; Marton 1981, 180–181). 

Fænomenografien sætter menneskers oplevelser og forståelser centralt i 

forskningsprocessen. Når vi nu skal til at analysere de 27 essays, tager vi derfor 

udgangspunkt i PFL-deltagernes egne udsagn om oplevelser og fortolkninger af den globale 

højskole. Fænomenografien henviser til beskrivelser af fænomener, som de optræder for 

individer. Vores fænomenografiske udgangspunkt betyder altså, at vi ikke er interesserede i 

at søge efter forklaringer på fænomener. I stedet undersøger vi, hvordan mennesker har 

forskellige kvalitative forståelser af samme fænomen (Christiansen 2014, 41-42). Derfor 

handler meget fænomenografisk arbejde om at spørge mennesker om deres oplevelser med 

et bestemt fænomen. 
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Den enkeltes oplevelser anses som legitime for individets livsverden og forståelse af sine 

omgivelser. På den måde handler det ikke om at identificere “sandheden”, men om at anse 

deltagernes egen erfaring for legitim. Fænomenografien har imidlertid ikke direkte adgang 

til indvideres sociale verden og må nøjes med individernes kommunikationen af deres 

tanker, følelser, handlinger og oplevelser (Christiansen 2014, 41). 

Oplevelser er et centralt begreb og optræder inden for fænomenografien som kategorier af 

beskrivelser (Christiansen 2014, 52). Antagelsen er, at måden hvorpå en person oplever et 

fænomen på, er med til at definere, hvem denne person er. Målet med fænomenografien er 

derfor at identificere og beskrive personers oplevelser så omhyggeligt som muligt. Sådanne 

beskrivelseskategorier bliver måden at ordne dataen på, hvilket stiller krav til systematisk og 

metodisk forsvarlig databehandling. Derfor inddrager vi grounded theory-tilgangen, da 

fænomenografien har brug for en mere fokuseret metodologi for at indfange og beskrive 

sociale fænomener.  

Selvom fænomenografien udgør et godt metodologisk udgangspunkt at anskue vores data 

fra, inddrager vi en grounded theory-tilgang, for at finde praktisk vejledning ift. 

databehandlingen. Tilgangen er yderst fleksibel og kan let skræddersys til vores formål 

(Charmaz 2006, 9–10). Fænomenografi og grounded theory er også tidligere blevet 

kombineret med gode resultater (Christiansen 2014). Christiansen fremhæver, hvordan 

begge tilgange værdsætter kreativiteten i det induktive arbejde med data (Christiansen 2014, 

37). Da det overordnede begrebshistoriske formål med analysen af PFL essaysne er at forstå 

den globale højskoles begrebsverden ud fra PFL-deltagernes dagligdagsrefleksioner, er det 

værdifuldt at kombinere disse to tilgange. Fænomenografien bidrager med et syn på 

legitimiteten af deltagernes udsagn; de er “gyldige, fordi de netop er oplevede som sådan” 

(Christiansen 2014, 37). Grounded theory bidrager med praktisk anvendelige råd til at 

behandle data, der let lader sig tilpasse til vores overordnede forskningsdesign (Charmaz 

2006, 9–10). Tilsammen gør de dagligdagssproget på PFL tilgængeligt for os, som forskere, 

uden at vi ukritisk lægger vores egne antagelser til grund for analysen (Christiansen 2014, 

38–39). 

Grounded theory traditionen for induktiv, datanær udvikling af teori startede med Glaser 

& Strauss i 1968 (Glaser & Strauss, 1968). Deres bog skal ses i lyset af, at de ønskede at 

bidrage med et solidt alternativ til positivistiske, kvantitative forskningstilgange. Ved at 

kombinere en epistemologisk kritik af disse tilgange med systematiske og praktiske 

redskaber for kvalitativ analyse, leverede Glaser og Strauss et yderst relevant bidrag til, 
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hvordan abstrakte analyser kan udvikles ved empirinær databehandling (Charmaz 2006, 4-

6; Glaser & Strauss 1968, 15-18 & 28-29).  

Vi tager dog udgangspunkt i Kathy Charmazs udmærkede praktiske guide til grounded 

theory (Charmaz 2006). For det første samler den op på diskussionerne, der har været om 

grounded theory og præsenterer de mange forskellige måder, metoden kan anvendes på. 

For det andet er hendes guide i højere grad rettet mod en fortolkende tilgang til grounded 

theory (Charmaz 2006, 10 & 128), og derfor særdeles relevant for os.  

Pointen i grounded theory er ikke, at man, ved slavisk at følge en opskrift, kan opnå valide 

og reliable resultater. Nej, det er ifølge Charmaz netop metodens fleksibilitet, at den er 

opbygget af en række principper, praksisser og retningslinjer, der gør den så anvendelig. 

F.eks. er den ideel til at lade sig inspirere af i databehandlingen selvom det ikke målet at 

udvikle en teori. En indvending over for, at vi skulle bruge grounded theory er nemlig netop, 

at vi ikke har til formål at generere en teori. Men en del af den fleksible anvendelse af 

tilgangen er netop, at den kan fragmenteres og ikke nødvendigvis kræver, at man udvikler 

en teori (Charmaz 2006, 9; Christiansen 2014, 37). 

Selvom vi i de følgende underkapitler vil præsentere processen i sin lineære form, har det 

ikke været (og har aldrig været meningen at det skulle være) en lineær process. Analytiske 

kategorier er opstået under læsningen, og mens vi diskuterede vores analytiske kategorier er 

vi rutinemæssigt vendt tilbage til deltagernes udsagn for at se dem i et nyt lys (Charmaz 

2006, 9-10).  

3.2 At indsamle data-materiale 

Vores empiri består af en række reflekterende essays skrevet af deltagerne på PFL, men 

allerede inden PFL seminaret var gået i gang, var vi begyndt at indsamle materialer såsom 

noter fra samtaler med Folkehøjskoleforeningen, noter fra samtaler med Johan Lövgren, en 

masse skriftligt materiale på PFL’s hjemmeside samt de deltagende højskolers 

værdigrundlag. Ligeledes afholdt vi en fokusgruppe med organisatorerne for PFL, 

umiddelbart efter at det indledende seminar var blevet afholdt i start maj. Inden vi stod med 

de 27 essays i hænderne, havde vi god kontekstuel viden om seminaret. 

Mens det meste af det indledningsvist indsamlede materiale allerede er blevet redegjort for 

i det foregående kapitel, er det essayene, der har været den primære kilde til vores udvikling 

af kernebegreberne. Teksterne blev indsamlet af Johan Lövgren, som et aktivt 
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programpunkt på seminaret. Som en form for afslutning på de tre dages intensive seminar, 

afholdt Lövgren fredag en eftermiddagssession, hvor deltagerne blev bedt om at reflektere 

over, hvad de havde oplevet. Det er i denne kontekst, at essayene blev indsamlet. 

Der knytter sig en lang række fordele og ulemper til denne form for data. En klar fordel er 

tilgængeligheden og letheden i at indsamle en større mængde af data. Dette giver en bredde 

i det indsamlede datamateriale, der ville kræve væsentligt flere ressourcer at indsamle 

gennem individuelle interviews. Og dette har helt klart været det afgørende argument for, 

at vi valgte at indsamle denne form for data. Det var ikke muligt for os at deltage på selve 

seminaret, og efterfølgende interviews ville have været ekstremt ressourcekrævende at sætte 

op, især med de internationale deltager. 

Den skriftlige form giver desuden respondenten et tryggere rum at formulere sig i (Charma 

2006, 36). Respondenterne kan sige så meget eller så lidt om kontroversielle emner, som de 

vil. I vores tilfælde kunne det f.eks. have været svært for respondenter at ytre sig kritisk om 

andre deltagere eller at give udtryk for deres skuffelse eller desillusionering med PFL, hvis 

de havde stået over for os som forskere, der har en eller anden form for aktie i højskolerne 

og projektets success.  

Selvom respondenter er mere umiddelbare i deres udsagn i et fysisk interview, ligger 

interviewsituationen i langt højere grad under for sociale dynamikker (Charmaz 2006, 27). 

Der er i sig selv en magtbalance mellem forskeren og den interviewede. Hvis vi havde 

interviewet deltagerne gennem vores kontakt med organisatorerne af PFL og Johan 

Lövgren som forsker, ville det helt klart have haft indflydelse på, hvordan deltagerne havde 

forholdt sig over for os. Det er unægteligt umuligt at sige hvordan dynamikken havde været 

under et potentielt interview, men ved at indsamle deltagernes skriftlige refleksioner i stedet, 

har vi for så vidt muligt forsøgt at undgå denne kontekst. 

Da vi er interesserede i deltagernes dybe refleksion over PFL, har det været en fordel, at 

deltagerne har haft tid til selv at sidde og tænke over deres oplevelser. I en interview 

situation kunne der være opstået et pres om, at deltagerne skulle have deres dybe 

refleksioner klar, hvorfor den nødvendige refleksion muligvis slet ikke havde fundet sted. 

Gennem de refleksive tekster blev deltagerne givet tid til at formulere sig. Dette er især en 

fordel, da denne refleksion spiller aktivt ind i PFL’s formål. Lövgren har for det første, som 

forsker, været en aktiv del af PFL. Men den læringsproces deltagerne får ud af at formulere 

de reflekterende tekster, er kendetegnende for den aktionsforskning, der i høj grad er et 
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grundlag for PFL. Deltagerne på PFL er for så vidt allierede i vores forskningsprojekt, 

hvorfor sådanne reflekterende tekster virker særdeles godt (Charmaz 2006, 36–37). 

Ikke desto mindre er den umiddelbarhed der ligger i mundtlige interviews også en fordel 

når det gælder om at undersøge dagligdagens forståelse af højskoletraditionen. Da vi har 

været begrænset i vores adgang til PFL var dette dog ikke en mulighed. Fremtidig forskning 

burde dog stærkt overveje også at gøre brug af personlige interviews, enten som primært 

materiale eller som opfølgende materiale i eventuelle anden og tredje 

dataindsamlingsrunder. 

Når nu vi måtte begrænse os til de 27 essays, er det vigtigt at kende den kontekst som 

essayene er indsamlet i (Charmaz 2006, 39–40). Lövgren udtrykte selv over for os, hvor 

meget energi han havde lagt i at skabe en atmosfære af tillid. Fredagssessionen blev indledt 

med en præsentation af Lövgrens arbejde, som højskoleforsker, og hvad det globale netværk 

for højskoleforskning er. Og vigtigst af alt, det behov og potentiale for den globale 

højskolebevægelse, som Lövgren selv ser i højskoleforskning. I en samtale med os efter 

seminaret reflekterede Lövgren over den skepsis, han ofte har oplevet i højskoleverdenen 

overfor empirisk drevet forskning - en skepsis han også oplevede hos nogle af deltagerne 

på PFL. Hvorvidt en sådan skepsis endegyldigt er blevet overkommet hos disse deltagere, 

vil være svær at vurdere. Den ville, alt andet lige, også have været tilstede i en 

interviewsituation, så arbejdet med at skabe et åbent, tillidsfuldt rum for fælles og individuel 

refleksion er på ingen måde spildt. Under alle omstændigheder skal det fremhæves, at der 

blev lagt en del energi i at skabe et sådant rum som de reflekterende essays blev skrevet i. 

3.2.1 Spørgsmålsformuleringer 

Konkret blev PFL-deltagerne spurgt ind til fire aspekter af seminaret. Spørgsmålene kan ses 

på nedenstående figur 3.1. Figuren viser det powerpoint-slide, som Lövgren brugte til 

indsamling af essays. Spørgsmålene blev formuleret i samarbejde mellem Lövgren og os 

mhp. både at have spørgsmål, der var relevante for undersøgelsen, dog uden at de var så 

lukkede, at de tvang respondenterne ind i visse tankemønstre ved at bruge for konkrete 

begreber som f.eks. demokratisk dannelse. Spørgsmålene er formuleret, så de er relevante 

og realitetsnære i og med at deltagerne bliver bedt om, relativt åbent, at reflektere over deres 

oplevelser på PFL. 

Mens det første spørgsmål havde til formål at få skrevet deltagerne varme og få igangsat 

refleksionerne over de sidste par dage, er det især gennem de næste tre spørgsmål, at de 
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relevante refleksioner bliver bragt på banen. Ved at spørge til begreber og program, som 

deltagerne har tillagt mening, er de ikke primede på bestemte forståelser, der ikke 

nødvendigvis er relevante for dem. F.eks bliver deltagernes manglende refleksion over 

interessante aspekter af PFL et fund i sig selv. Det er deltagernes egne oplevelser af PFL 

programmet, der bliver styrende for deres refleksioner. 

Figur 3.1: spørgsmål til reflekterende essays 

 

Spørgsmål to har til formål at tilvejebringe de kritiske refleksioner. Især ved spørgeskemaer 

er spørgsmålsformuleringen styrende for de svar, man får (Møller-Hansen 2020, 327–329), 

men også ved intentionelt indsamlede tekster, som i vores tilfælde, er deltagernes 

fortolkning af de stillede spørgsmål ude af vores hænder, så snart ovenstående slide blev 

vist (Charmaz 2006, 27). Derfor har det været vigtigt for os, at deltagerne også blev 

opfordret til at reflektere kritisk over PFL. Vi havde en bekymring for, at der kunne være 

en god stemning, der ville dominere sessionen, så for at få et nuanceret billede, bad vi også 

deltagerne om kritisk refleksion. 

Det sidste spørgsmål har til formål at identificere kernen af, hvad deltagerne tager med 

videre fra PFL. Det er især i deltagernes refleksioner over deres egen hverdag efter PFL, at 

vi håbede at kunne finde kernen i deltagernes oplevelser på PFL og altså den mening de 

tilskriver højskolen. 

Den frie, selvstændige formulering af tekster kommer dog også med den ulempe, at vi ikke 

kan stille opfølgende spørgsmål. Det gør det således sværere at verificere de udsagn 
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deltagere kommer med. I værste fald er der risiko for, at respondenterne videregiver yderst 

subjektive og forvrængede billeder af PFL. Det er svært at vurdere, hvorvidt de spørgsmål 

deltagerne blev bedt om at reflektere over, rent faktisk risikerer at sætte spørgsmålstegn ved 

deltagernes professionelle identitet, som det er tilfældet i Charmaz’ eksempel (Charmaz 

2006, 36). Vi vil ikke ud fra de skrevne tekster kunne vurdere, i hvilken grad deltagerne 

reflekterer over, hvordan de ideelt set så sig selv som deltager på PFL, om det er dette 

idealiserede “jeg” der taler, eller hvorvidt de faktisk taler om, hvad de rent objektivt 

oplevede. Dette er vigtigt at have in mente, men da vi især er interesserede i deltagernes 

subjektive oplevelse, og hvad de tager med videre fra PFL, er de skrevne refleksioner under 

alle omstændigheder interessante for os. 

Ideelt set havde vi gennemført yderligere systematiske dataindsamlingsrunder for at 

verificere vores endelige fortolkning af deltagernes oplevelser, men pga. begrænsede 

ressourcer må vi overlade dette til fremtidig forskning. 

3.2.2 Sprog 

Som det også fremgår af figur 3.1, blev spørgsmålene stillet på engelsk. PFL foregik på 

engelsk, da det var et internationalt møde, men dette spiller helt klart også en rolle for det 

materiale, der er indeholdt i essayene. Et forbehold, man altid må tage højde for ved 

indsamlingen af skriftligt materiale, er deltagernes evne til at formulere sig på skrift 

(Charmaz 2006, 36). Mens de danske deltagere fik muligheden for at formulere deres essays 

på dansk, var nogle af de internationale deltagere nødt til at skrive på engelsk. Dette er 

tydeligt i nogle af essayene, hvor formuleringerne bærer præg af, at de ikke er formuleret på 

deltagernes modersmål. For en enkelt deltager betød det, at de foretrak at formulere sig på 

deres modersmål, hvilket så senere blev oversat til engelsk. Dette indebærer selvfølgelig, at 

meninger kan gå tabt. Unægteligt ville der dog være gået mere mening tabt, hvis deltageren 

havde skulle formulere sig på engelsk fra starten, så vi må tage dette til efterretning. 

En enkelt af de internationale deltagere valgte at skrive sine refleksioner på dansk, hvorimod 

en god håndfuld af de danske deltagere faktisk valgte at skrive på engelsk. Dette kan 

muligvis hænge sammen med, at det var lettere for dem at reflektere i det sprog, som hele 

seminaret foregik på. I al fald har vi valgt at beholde både danske og engelske tekster og 

citater i det sprog de oprindeligt blev formuleret på. Det betyder selvfølgelig at der kan være 

udfordringer ved at oversætte begreber fra det ene sprog til det andet, men da det ikke har 

været yderligere udfordrende for os at arbejde med tosproget materiale, har vi valgt at 
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forblive mest tro overfor materialet ved ikke yderligere at oversætte alt til enten dansk eller 

engelsk. 

Udfordringer ved at formulere sig på skrift er ikke kun relateret til sprog, men også til 

digitale færdigheder. Ikke alle deltagere på PFL havde nødvendigvis medbragt en computer, 

hvorfor alle PFL-deltagere blev tilbudt muligheden for at skrive i hånden i stedet for på en 

computer. Mens dette selvfølgelig gjorde det lettere for deltagerne at formulere sig, så lagde 

det en ekstra byrde på os, i og med at vores analyse af essayene er foregået digitalt. I sidste 

ende var det kun fire deltagere, der valgt at skrive i hånden, så omfanget af usikkerhed i 

tolkning af håndskrift var begrænset. Med tre sæt øjne på det, vurderer vi, at der ikke er sket 

nogle fejl i oversættelsen. 

Oversættelsesudfordringen er da også en af de centrale dilemmaer i begrebshistorien. 

Freeden fremhæver, at en af de frugtbare resultater af at koble begrebshistorien og 

ideologianalysen er, at man bliver mere opmærksom på problemet med at oversætte dette 

gælder både oversættelsen mellem kulturer (altså engelsk og dansk), og oversættelsen 

mellem dagligsprog (som det på PFL) og det mere velartikulerede sprog (som i Højskolen 

til debat) (Freeden 2017, 130). PFL-deltagerne kommer med forskellige sprog og kulturer, 

og begreber kan ikke bare oversættes én til én fra den ene kontekst til den anden. Dette er 

en omstændighed vi må holde os for øje i analysen. 

Men oversættelsesudfordringen er også tilstede når vi både behandler PFL og Højskolen til 

debat. På den ene side er det godt, at vi har både højt og lavt sprog med i vores analyse, 

men det betyder også, at vi ikke uden videre kan oversætte de begreber vi identificerer ved 

PFL til vores analyse af Højskolen til debat. Der vil nødvendigvis være forskelle, og de 

samme tendenser vil nødvendigvis italesættes på forskellige måder. Dette må vi også have 

in mente. 

3.2 At forstå sit data 

Vi fik overleveret de skrevne refleksioner få timer efter de var blevet skrevet. Deltagerne 

havde enten overleveret de skrevne tekster til Lövgren eller sendt dem direkte til ham på e-

mail. Efter at have anonymiseret teksterne ved at give dem tal som overskrifter og notere 

hvorvidt de var skrevet af en dansk eller international deltager, blev de overleveret til os. 

Der har ikke været én bestemt fase i vores process der har været dedikeret til at forstå vores 

data. Som nævnt, var vi allerede inden seminaret gået i gang med at forstå hvilken 
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højskoleforståelse PFL var udtryk for. Ikke desto mindre fulgte vi en række skridt som 

anbefalet af Charmaz: En indledende åben kodning og en mere fokuseret, lukket aksial 

kodning. 

3.3.1 At lade data tale 

Den indledende, “åbne”, kodning af materialet viste sig i praksis at være en iterativ frem og 

tilbage proces. Som Charamz også opfordrer til, var vi “hurtige og spontane” i det første 

blik på materialet (Charmaz 2006, 48–49). Efter at have kastet et hurtigt blik på udvalgte 

tekster og skrevet noter om vores indtryk og formuleringer vi bed mærke i, diskuterede vi 

både datamaterialet og selve PFL med hinanden og med Lövgren. Samtalen med Lövgren 

gav os for det første mulighed for at få en forståelse af den kontekst, som materialet var 

indsamlet i, men hjalp også os med at sætte ord på det, vi havde læst. Inden vi viede vores 

fulde opmærksomhed til en systematisk åben gennemgang af essayene, gennemførte vi som 

nævnt også vores fokusgruppe med organisatorerne hos FFD. Mens samtalen hjalp os med 

at forstå det materiale, vi havde fået udleveret, har den utvivlsomt også været med til at 

farve vores læsning af materialet. Dette gælder i for sig for al vores indledende beskæftigelse 

med PFL. Men det er et konkret trade-off vi har været nødt til at tage med. Både af hensyn 

til vores ressourcer - vi kunne ikke vente med at lave interviewet til efter vores analyse - 

men også fordi en usitueret analyse om noget havde været sværere for os at gennemføre. 

Et sidste skridt, der var nødvendigt, inden vi kunne påbegynde vores første systematiske 

kodning, var at klargøre materialet til analyse. Essayene måtte anonymiseres så ingen 

formuleringer i datamaterialet var personhenførbare, og de håndskrevne essays måtte 

overføres til digital form. Unægteligt gjorde denne process os også yderligere familiære med 

vores data, således at vi havde et informeret udgangspunkt da vi indledte vores åbne 

kodning. 

Den åbne kodning blev gennemført i programmet NVivo. I bilag 1 vises de koder, der 

opstod i vores indledende kodning, hvor ofte de blev brugt, og hvem der oprettede dem. 

Listen er med sine 145 koder ret omfattende. Koderne spænder ret bredt, og over halvdelen 

blev kun brugt 1, 2 eller 3 gange. Den induktive logik i grounded theory har til formål ikke 

at presse dataen ned i overordnede kategorier, men at lade data styre de koder, der opstår 

(Charmaz, 2006, s. 49). Ikke så overraskende, opstod de samme koder uafhængigt af 

hinanden hos alle tre kodere. Koden “venskab” figurerede bl.a. hos alle tre, hvor både 
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“handling”, “fællesskab”, “frihed”, “fortællinger” og “bæredygtighed” figurerede hos 

mindst to. 

Også denne kodning foregik iterativt, idet vi med jævne mellemrum afbrød kodningen for 

at tale om vores opfattelser af materialet og spørge hinanden til råds om både formulering 

af koder, samt kode teknik. Ved igennem kodningsprocessen konstant at sammenligne 

vores kodning med hinanden og med vores egen tidligere kodning, brugte vi det som Glaser 

& Strauss kalder “the constant comparative method” (Charmaz 2006, 54; Glaser & Strauss 1968, 

102–105). Således sammenligner vi konstant de sætninger, vi analyserer med lignende 

sætninger, vi tidligere har kodet. Hvor har de tematiske ligheder, og hvor lægger de forskellig 

vægt i nuancerne? På den måde lægger vi et yderligere lag på den åbne kodning ved selv at 

lade den konstruere nuancerede koder, der relaterer til hinanden. Således begynder vi 

allerede i den åbne kodeproces at oprette analytiske kategorier og tænker fremad mod, 

hvilke begreber der står mere eller mindre centralt for seminardeltagerne. 

Vores kodeniveau har været enkelte sætninger. Dette kan muligvis gøre det sværere at 

løsrive sig fra respondentens livsverden ift., hvis vi havde kodet enkelte linjer uafhængigt af 

sætningsstrukturen, som Charmaz foreslår det i line-by-line-tilgangen til åben kodning 

(Charmaz 2006, 50–51). Fordelen ved at kode på “incidens niveau”, altså på niveauet af 

enkelte meninger, er, at den passer bedre til vores analyses formål. Vi er netop interesserede 

i den verden hvori PFL-deltagerne oplevelser at være del af en global højskolebevægelse. 

Af praktiske årsager var det lettest at definere disse som hele sætninger og til nøds som 

delsætninger. I modsætning til interviewdata har de skrevne refleksioner en væsentligt mere 

fuldendt sproglig fremtoning, hvor sætninger ikke afbrydes af nye sætninger inden de er 

færdiggjort. Deltagernes refleksioner holder sig inden for sætningsstrukturer, hvorfor de har 

været meningsfulde enheder at kode. Kodning på incidensniveau letter derfor i dette tilfælde 

også den komparative process. Pointerne i essayene er relativt isolerede og kan lettere 

sammenlignes med tidligere koder (Charmaz 2006, 53). 

Koderne er derudover blevet formuleret på forskellige abstraktionsniveauer. Hvor nogle 

koder forholder sig til mere abstrakte begreber som fællesskab eller venskab (de koder, der 

ofte går igen blandt alle tre kodere), er andre væsentligt tættere på data, som f.eks. koderne 

“kompliceret implementering”, “håb for fremtiden”, eller “sprogbarriere”. Andre koder, 

som f.eks. “narrativers magt”, “læring vs uddannelse”, eller “selvbestemmelse - 

empowerment” er udtryk for netop de kategorier, der er opstået ved den konstante 

komparative metode. Da en del af teksterne er på engelsk, figurerer der også en god del 
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engelske koder der lægger sig tættere op ad data, som f.eks. “meaningfull”, “power” eller 

“passion”. Nogle af disse koder er også såkaldte in vivo koder, der tager formuleringer direkte 

fra datamaterialet (Charmaz 2006, 55–57); f.eks. koderne “bobbel” eller “pædagogiske 

redskaber”. 

3.3.2 At organisere sin data 

Vi har fra det første øjeblik vi lagde øjne på essayene forholdt os til de fortællinger, der lå 

foran os, og hvad de overordnede narrativ her var. Mens den åbne kodning ikke havde til 

formål at skabe analytiske kategorier,  lagde den et stærkt fundament at bygge disse på. Vi 

havde selvfølgelig bidt mærke i, at deltager nr. 18 talte om “political friendships”, et begreb 

vi syntes var yderst interessant, at deltager nr. 19 var glad for de værktøjer, de fik med fra 

PFL, at deltager nr. 20 syntes at programmet var alt for tæt pakket, og at deltager nr. 23 var 

yderst kritisk overfor et manglende fokus på bæredygtighed og risikoen for greenwashing. 

Alle disse deltagere bærer ved til den samlede fortælling om PFL, men det har været vigtigt, 

at det ikke var individuelle essays, der styrede de koder, vi brugte til at forstå den samlede 

fortælling. 

Den lukkede kodning har på den ene side været en analyseøvelse, men i ligeså høj grad en 

kategoriseringsøvelse, der er fundamentet for de kernebegreber, vi har identificeret. I løbet 

af den åbne kodning begyndte nogle analytiske kategorier stille og roligt at udkrystalliseres. 

Der er en hel række af ord og begreber, der går igen i den åbne kodeliste i bilag 1. Ord som 

“fælles” eller “fællesskab” forekommer i 11 af de 145 koder, “handling” forekommer i 4, 

“global” forekommer i 7. Andre koder blev anvendt særdeles ofte. F.eks. koderne 

“fællesskab”, “samtale”, “konstruktiv kritik” og “inspiration”, der figurerer blandt de 

respektive koders mest anvendte koder. 

Med denne information begyndte der at tegne sig et billede af, hvor de interessante 

tendenser i essayene lå. Vi hev fat i nogle af de citater, vi hver især havde vurderet til at vise 

centrale tendenser på tværs af essayene. Og styk for styk begyndte vores endelige kodeliste, 

som den ses i tabel 3.1 at blive tydelig. Strukturen orienterer sig primært ved den aksiale 

tilgang til kodning (Charmaz 2006, 60–61). Den er et udtryk for de indledende analytiske 

kategorier og skal ses som et slags landskab hvor de forskellige kategorier relaterer sig til 

hinanden. Deltagernes refleksioner bliver pillet fra hinanden og sat sammen igen så nye 

indsigter bliver tydelige. 
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Tabel 3.1: Slutkodelisten 

Navn Beskrivelse 

Bæredygtihed Når deltagere taler om bæredygtighed. Både økologisk/klima, 

demokratisk og eller social/socioøkonomisk. 

Fede citater Citater som fanger essensen. Sigende formuleringer. Citater vi kunne 

tage med i opgaven. 

Fællesskab Når deltagerne refererer til, at de indgår i en større social sammenhæng. 

fælles ånd Deltagere reflekterer over institutionernes fælles historie, idégrundlag og 

pædagogisk praksis. Deltagerne ser sig som del af en bevægelse. Idé-

historie, højskoleidéen 

venskab Deltagere føler et fællesskab på et personligt plan. Der opstår tillid, og 

man deler personlige oplevelser. Emotionel.  

Handling Når deltagere siger, de vil handle, eller reflektere over noget, der burde 

gøres. 

passivitet Når deltagere taler om manglende handling, apati, handlingslammelse, 

opgivende. Også frustration over andres manglende handling. 

politisk 

handling 

Når deltagere henviser til, at de vil forandre systemer, gøre op med 

uretfærdighed og skabe samfundsforandringer. Aktivisme. Også når 

deltagere mener der burde ske forandring. 

praksis Når deltagere vil ændre den måde, de underviser på. 

Indsigt Alt det, som deltagerne har taget med sig hjem fra PFL. Når de har lært 

noget. 

global Deltagere har udvidet deres horisont ud over deres eget land. Global 

bevidsthed og internationalt udsyn / perspektiv. Når deltagerne har 

erkendt deres samhørighed, gensidig afhængighed og forbundethed i et 

globalt netværk. 

Inspiration Deltagere er blevet inspireret, motiveret eller har på anden vis fået gejst. 

De viser deres passion, eller er blevet emotionelt vækket. 

lokal Deltagere har fået indsigt i vigtigheden af lokalt engagement. 

narrativer Når deltagere lærer gennem andres personlige fortællinger. 

Viden Deltagere har fået ny viden. Redskaber. 



  Heidtmann, Korsholm & Strøm 2022 

 Del I 74 

Navn Beskrivelse 

praktisk 

viden 

Deltagere har fået viden om deres pædagogiske praksis. Redskaber til 

deres egen undervisning. 

teoretisk 

viden 

Deltagere har lært om dannelse, teori, fra oplæg, bøger, seminarer og 

akademisk læring. 

vilkår Når deltagere får indsigt i andres vilkår. Bevidsthed om egne privilegier. 

Man har lært om andres problemer. Deltagere har erhvervet 

perspektiver på andres tilværelse. Også når deltagere derigennem har 

lært om deres egen tilværelse. 

Møder Når deltagere interagerer med hinanden. 

Formelt Når deltagerne refererer til seminarprogram, indhold, det strukturelle 

omkring PFL - inkluderer også de organiserede partnerskaber uden for 

seminaret. 

forskel Når forskellighed fremhæves, eller ulighed i mødet fremhæves, kulturel 

forskellighed. En bredere mødeforståelse. 

samtale Når deltagere har snakket med hinanden. Når de har indgået i en dialog. 

uformelt De interaktioner der opstår spontant, uplanlagt, uforudsigelige eller 

uventede møder. 

Udfordringer Når deltagere reflekterer over udfordringer. Både praktisk 

organisatoriske, emotionelle, sproglige/kulturelle og samfundsmæssige. 

forud- 

sætninger 

Udfordringer i deltagernes og deres organisationers forudsætninger, 

ressourcer, kapacitet, etc. Lokale forhold. 

process 

udfordringer 

Udfordringer ved PFL-processen. Kommunikation, organisering, 

samvær, uoverensstemmelse, manglende forbundethed. Når deltagere 

ytrer kritik ved PFL (indhold, formål, process, setup, etc.) 

samfunds- 

udfordringer 

Politiske, globale udfordringer. F.eks. demokrati, klima, racisme. 

 

  



Noget om Højskoler 

75 Del I  

Kattegorierne opstod ikke i en lineær process, hvor en kode efter den anden blev defineret. 

Hen over to dages samtale blev koderne oprettet, nedbrudt, slået sammen, specificeret, 

omdøbt eller helt droppet, alt imens nye koder og underkoder kom til. Men netop denne 

proces, hvor vi også ser på data for at vurdere fit mellem vores kodeliste og data, er styrken 

i vores analysetilgang (Charmaz 2006, 59; Glaser & Strauss 1968, 238–239). Gentagende 

gange, når vi var i tvivl om hvorvidt en sætning burde kodes, talte vi med hinanden for at 

kalibrere vores gensides forståelse af vores datamateriale. Nogle gange var 

tvivlsspørgsmålene lette at håndtere, hvorimod vi andre gange måtte opdatere vores 

forståelse af koderne. 

I sidste ende var vi alle tre ret enige om materialet. Efter at hver koder havde kodet alt 

materialet med den lukkede kodeliste, lå deres enighed for de forskellige koder mellem 

80,72% og 98,61%. 

Den mest anvendte kode var indsigtskoden. Mange af deltagerne reflekterede over de ting, 

de havde taget med sig fra PFL. Indsigter blev tydelige i mange former. Som konkret viden 

man kunne tage med hjem, som et bredere udsyn på verden og de vilkår andre har, eller 

bare som fornyet inspiration til eget arbejde. 

Ofte drejede essayene sig også om det fællesskab, der opstod på PFL. Et meget alsidigt 

fællesskab, der både trak tråde tilbage til den store fælles ånd der ligger i den spirende globale 

højskolebevægelse, men også på et helt konkret, personligt plan. 

For mange af deltagere var det netop i mødet mellem højskolepraktikere fra diverse 

baggrunde, at essensen af PFL lå. Dette element dækker koden “møder” over. Særligt 

forskellen på mødet gennem programmet og det spontane møde faldt os i øjnene, men også 

at det ofte var i samtaler, at mødet fandt sin kulmination. Ligeledes var det ofte i mødet 

mellem modsætninger eller der hvor deltagere kom fra meget forskellige kontekster, at 

deltagerne synes de spændende dynamikker opstod. 

Netop disse dynamikker kan også ses der, hvor deltagerne på forskellig vis identificerede 

udfordringer. Situationer hvor PFL seminaret ikke levede op til deltagernes forventninger; 

om det var organisationen af seminaret der blev kritiseret, programmets indhold, dens egen 

organisations svære forudsætninger for at arbejde med bæredygtig dannelse, eller om det 

var de samfundsudfordringer der sætter rammen for deltagernes institutioner derhjemme. 
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Men der blev også talt om fremtiden. Om hvordan deltagerne ville ændre deres måde at 

undervise på, hvordan den indsigt de havde opnået skulle påvirke deres undervisning. Men 

også om hvordan PFL burde skabe varig forandring i verden. Være det sig gennem de 

fremtidige undervisningsforløb som deltagerne planlægger, eller på et mere abstrakt niveau. 

Nogle gange var det konkrete bæredygtigheds tiltag, der blev efterspurgt, og andre gange 

blev der reflekteret over andres manglende handling. 

Vores lukkede kodeliste er på ingen måde en gensidigt udelukkende kategorisering af de 

mange udsagn PFL-deltagerne er kommet med. Tværtimod er det netop i de overlap mellem 

koder, at der gemmer sig særdeles interessant information. Hvilken slags fællesskab er det, 

at der er tale om? Er det et globalt fællesskab? Er det et handlingsfællesskab? Et politisk? 

Mens listen afspejler de udsagn, som deltagerne har givet udtryk for, er det langt fra en 

færdig analyse. Charmaz advarer netop mod at bruge koder til at opsummere og 

kategorisere, og så at kalde det for en analyse (Charmaz 2006, 69). 

I stedet skal vores lukkede kodning ses som et hjælpemiddel til at nedbryde et komplekst 

materiale og strukturere det omkring en række punkter på et datalandskab. Fordelen ved at 

behandle vores lukkede kodning som et landskab er, at vi på den måde ikke lukker os for 

at opdage nye bakketoppe i landskabet - et centralt aspekt af grounded theory, hvor det at 

skifte perspektiv kan afsløre nye aspekter af datamaterialet. Her kommer logikken ved den 

aksiale kodning også i spil: at adskille og gen-aggregere data for at forstå det (Charmaz 2006, 

59–60).  

Koderne er ikke vandtætte kasser, men i højere grad markante punkter i et flerdimensionelt 

landskab, hvor udsagn af forskellige farvenuancer placerer sig i et kontinuum mellem de 

forskellige punkter og danner et landskab med bakker og dale. Det er ikke nødvendigvis 

størrelsen på en bakketop i vores aksiale landskab, der er afgørende for dens væsentlighed. 

Det er muligvis netop i de små men prægnante formationer i vores landskab at de 

interessante informationer ligger. 

3.4 At konstruere en begrebskonstellation 

Ligesom PFL-deltagerne kom til seminaret med en erfaringshorisont, med hver deres 

livsverden, er også vi som forfattere blevet påvirket af vores eksisterende relation til 

højskolen. To af os har selv været på højskole, og den ene af os er fortsat aktiv på sin 

tidligere højskole. Men om vi har været på højskole eller ej, har vi alle tre haft en 

forforståelse da vi gik ind i forskningsprocessen. 
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Når Charmaz i sin formulering af grounded theory taler om konstruktion frem for 

opdagelse, er det med reference til forskerens egen position i forskningsprocessen 

(Charmaz 2006, 10). For Charmaz handler det ved den interpretive tilgang til grounded theory 

om, at konceptualisere fænomener for at forstå dem på et højere abstraktionsniveau, at være 

opfindsom og innovativ i sine fortolkninger af fænomenerne, og, sidst men ikke mindst, 

om at være opmærksom på sin egen rolle i vidensproduktionen (Charmaz 2006, 125–132). 

Vi kommer ikke udenom, at vores fortolkning af PFL-deltagernes essays er farvet både af 

vores tidligere interaktion med højskolen og af vores egen forskningsagenda. For så vidt 

som muligt at kunne slå parentes om vores egen forforståelse, eller epoché for at bruge 

Husserls begreb for dette (Berg-Sørensen 2022, 179), bruger vi teknikkerne fra grounded 

theory for at lade deltagernes livsverden være styrende. Derfor har det bl.a. været en fordel, 

at vi alle tre har forskellig stærk tilknytning til højskolen. Således har vi f.eks., når vi i 

processen har relateret deltageres enkelte udsagn til de emergerende analytiske kategorier, 

for så vidt muligt, forsøgt at forholde os kritisk over for vores egne forforståelser. 

Begreberne som vi har identificeret er således konstruerede i den forstand, at vi har været 

aktive aktører i formidlingsprocessen. Det betyder ikke, at de er udtryk for vores 

udelukkende subjektive vurdering. 

Der er dog tale om en konstruktion på to niveauer. Ligesom vores fortolkning af af 

deltagernes essays er et led i konstruktionen af mening, er også deltagernes egne refleksioner 

udtryk for ny meningsdannelse. I PFL-deltagernes møde med forskellige højskole 

opfattelser og dannelsestraditioner, er der opstået nye, fælles forståelser af 

højskoletraditionen. Det er dette syn, der ligger til grund for vores forståelse af den globale 

højskole. At PFL-deltagerne både går til højskolen med en bestemt forforståelse, men at når 

forskellige syn på højskolen mødes, opstår der nye forståelser. På den måde er højskoleidéen 

og dens begrebskonstellation også et fænomen, der er konstrueret. 

Dette betyder ikke, at de er taget ud af den tynde luft. Både de foregående to delkapitler og 

dette nærværende delkapitel har til formål at tydeliggøre konstruktionsprocessen. Vi vil 

nedenfor adressere den rolle vores løbende memoer har spillet i denne proces, samt 

hvordan vi vha. diagrammer har forsøgt at formalisere vores tanker til abstrakte begreber 

og relationer. 



  Heidtmann, Korsholm & Strøm 2022 

 Del I 78 

3.4.1 Memoer, sortering, diagrammer og skrivning 

I grounded theory indtager memoer rollen som en slags bro mellem det rå data og det 

skrevne produkt. Det er en form for løbende mellemanalyser, der hjælper forskeren på vej 

i processen - det er her kategorier, koncepter og fortolkninger løbende opstår. Især gennem 

den sorteringsproces, der danner grund for analysen, spiller memoer en vigtig rolle 

(Charmaz 2006, 72–73 & 115). Der findes dog ingen definitiv definition på hvilken form et 

memo tager (Charmaz 2006, 82). 

En del af vores memoer har taget form af korte noter, som vi har taget i løbet af 

analyseprocessen: På papirlapper, på fysiske og digitale notesbøger, eller i NVivo. Men vi 

har også brugt tid på at dykke koncentreret ned i vores aksiale landskab for at udforske det 

i længere fritekst analyser af enkelte citater, og deres relation til andre citater. Det er gennem 

løbende diskussion af vores memoer, samt teoretisk sortering, at begrebskonstellationen er 

opstået. 

I løbet af disse diskussioner blev det tydeligt for os, at visse punkter i vores datalandskab 

var væsentligt mere fremtrædende end andre. Fællesskab stod særdeles stærkt for sig selv, 

hvorimod de forskellige typer af indsigt udgjorde et stærkt, men mangfoldigt cluster. Dette 

cluster var dog tydeligt domineret af en akse mellem den praktiske erfaring deltagerne 

opnåede, og de ændringer de ville tage med til deres undervisning derhjemme. Samlet set 

har disse to noder domineret det samlede billede af landskabet. 

Punktet møde eksisterede derimod i højere grad gennem sin relation til de andre punkter. 

Hvilket også er sandt for de udfordringer, deltagerne identificerede ved selve processen. På 

den måde har vi i højere grad brugt disse noder til at triangulere de forskellige udsagns 

position i landskabet. Der var dog et sidste sammelsurium af punkter som bæredygtighed, 

forskel, forudsætninger, narrativer, passivitet, politisk handling, samfundsforandringer, samtale og vilkår, 

der placerede sig i hinandens periferi til et løst grupperet cluster, men på samme tid også 

placerede sig i relation til de andre mere dominerende akser. 

Denne analyse af landskabet gav os stærke praj, om hvorhenne de interessante idéer lå. 

Fællesskabet havde helt klart spillet en afgørende rolle, men der var en masse viden som 

deltagerne både havde erhvervet sig men ligeledes trak på under seminaret. Men den 

samlede konstellation af begreber blev først tydelige da vi begyndte visuelt at opstille vores 

analytiske kategorier. 
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Et vigtigt værktøj i grounded theory er brugen af diagrammer til at visualisere koncepter og 

deres relationer. De indgår således også i sorteringsprocessen. Visualisering af de 

fremspirende begreber hjalp med at få sat “ord” på hvordan begreberne forholder sig til 

hinanden. Hvordan forholder fællesskabet sig til projektets politiske ambitioner? Hvordan 

spiller højskolekonteksten ind? Ved at kortlægge de centrale begreber i relation til hinanden 

og i relation til andre begreber, blev sådanne spørgsmål lettere at gå til (Charmaz 2006, 117–

118). 

Som fremhævet tidligere, har vores 

analytiske proces været iterativ, og 

memoer, sortering og diagrammer blev 

inddraget sideløbende (Charmaz 2006, 

117). Således gennemgik vi flere 

visualiseringer og sorteringer af materialet 

inden vi landede på den endelige 

begrebskonstellation af fællesskab som 

kerne- og det globale, praksis og forandring 

som tilstødende begreber. Et af de tidlige 

diagrammer over vores data kan ses i figur 

3.2, hvor kernebegreberne allerede så småt 

ses. 

I denne process flyttede begreberne sig 

ofte rundt, i det nye meninger først blev 

tydelige for os, idet vi så på dem fra en ny 

vinkel. Kernebegrebet, fællesskab, endte med at blive udledt af venskabsdimensionerne 

nederst i figuren. Her blev det f.eks først senere tydeligt for os, at denne dimension var 

meget intimt forbundet til elementerne øverst i figuren. Det er her, at de to tilstødende 

begreber praksis og forandring kan findes. De praktiske tilgange til dannelse var trods alt ret 

centrale i de memoer vi havde forfattet, og stod på mange måder i kontrast til den måde, 

der også var fokus på at skabe konkret handling. Oprindeligt opererede vi også med det 

globale som perifert begreb. I den endelige version viste det sig dog at være mere centralt 

end som så, selvom der ikke nødvendigvis blev talt særlig konkret om det på PFL. 

Som sidste element i analyseprocessen skal også selve skriveprocessen nævnes - og dette 

gælder for både PFL analysen som for analysen af Højskolen til debat. Dette er endnu en 

Figur 3.2: Første diagram 
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af de værdifulde indsigter, som grounded theory har haft til vores analyseproces. 

Skriveprocessen giver os mulighed for at samle trådene til argumenter og kategorier samt 

undersøge om de faktisk holder stik (Charmaz 2006, 151 & 154–156). 

Således opstod kernebegrebet, de tilstødende begreber og perifere begreber ud af vores 

analyseproces. Det er værd at bemærke, at det også er i løbet af denne proces at vi først 

blev klare over, at det vi egentlig var i gang med at undersøge var den globale højskole. På den 

måde kan det siges at det var her problemformuleringen for vores opgave først rigtig 

“fandt” os. 

3.4.2 Anfægtethed og uanfægtethed 

For at forankre den fænomenografisk grounded-theory analyse i vores begrebshistoriske 

ramme, har det ikke kun været vigtigt for os, at identificere en konstellation af kerne, 

tilstødende og perifere begreber, men også at være opmærksom på de semantiske kampe. 

Det har været centralt for os, at indfange de områder, hvor forskellige deltagere har haft 

forskellige forståelser af de forskellige begreber, altså hvor de har været anfægtede, og der 

hvor man har været enig, altså der hvor de har været uanfægtede. 

Lad os inddrage et eksempel for at vise, hvordan dette er foregået. Tag f.eks. dette citat fra 

deltager 25, en af de internationale deltagere: 

“I am so glad about the chosen topic - sustainable education. It is so 

important to engage in the global collaboration when we are thinking about 

the climate change and its enormous impact on our lives. I do hope we (as 

Folk High Schools) take care of sustainability together” (Bilag 2, 466-468).  

Citatet forholder sig både til fællesskabet og det globale samt til praksis og forandring. 

Fællesskabet står som den centrale aktør (we as Folk High Schools), der gennem sin praksis 

(sustainable education), i en global kontekst (global collaoration, climate change), ønsker at 

gøre en forskel (take care of sustainability together). Citatet er farvet af en form for eufori 

over seminarets indhold og et håb om, at højskolerne i fællesskab kan skabe forandring. 

Fællesskabet kan handle pba. nogle fælles udfordringer og den (ud)dannelsestilgang man er 

fælles om. 

Holdes denne oplevelse op mod andre deltageres refleksion over det bæredygtige potentiale 

i PFL, er der en tydelig forskel i nuancen. Tag f.eks. dette citat af deltager 23, en af de danske 

deltagere: 
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“All in all, to me it is hard to really see this as a climate project. I think that 

we are ignoring the physical systems of the Earth, and relying more on 

partnerships, connections, friendship – all of that has a value, but it is 

questionable in what ways it actually supports a green transition that is so 

urgently needed. I think that clarity around this would be something that I 

would prefer, so that we are not (perhaps with good intentions) 

greenwashing” (Bilag 2, 427-431). 

Citatet forholder sig til de samme begreber: Der er et PFL-fællesskab, der handler (we), men 

det formår ikke faktisk at skabe forandring (greenwashing). Der er stadig et globalt 

fællesskab som bliver anset for værdifuldt (partnerships, connections, friendships), men det 

er den praksis man bruger (ignoring the physical systems of the earth), der ikke formår at 

skabe forandring. Citatet er nærmere farvet af skuffelse og bekymring. På den måde anfægtes 

det, at praksis- og forandrings-forståelserne på PFL hænger særligt godt sammen. 

Forandringsambitionen burde ifølge deltager 23 have større vægt. 

Vigtigt er det dog, at der ikke stilles spørgsmålstegn ved hverken det globale eller 

fællesskabet: De er værdifulde, men kan ikke stå alene uden forandring der bakkes op af 

praksis. Dette afspejler sig på den spænding, der er mellem forandrings- og praksisbegrbet. 

Mens der på den ene side er et håb og en eufori for, at fællesskabet kan gøre en forskel, 

bliver det på samme tid anfægtet hvorvidt fællesskabet i sig selv er nok.  

Ovenstående er et eksempel på den proces analyseproces der danner grundlag for del II. 

Her er det vigtigt at holde sig for øje, at analyseprocessen er praksis, forstået på den måde, 

at vi som forskere er aktive deltagere i analyseprocessen (Charmaz 2006, 128–129). Mens 

PFL-deltagerne selv er ophavspersoner til deres ord, er det vores fortolkning af deres 

livsverden, der danner grundlag for den højskoleforståelse, vi præsenterer i de følgende dele 

II og III. 

3.5 At lade historien tale 

Analysen af PFL er i sig selv kun en synkron analyse. Vi har i første omgang udviklet 

begreberne i en ahistorisk kontekst for at holde os så tætte på deltagernes livsverden som 

muligt. For en fænomenografisk analyse havde det muligvis været nok i sig selv. Men 

ihukommer vi Gadamers begreb om fænomeners virkningshistorie, altså de meninger et 

begreb har haft igennem sin historie (Berg-Sørensen 2022, 169), bliver vi igen bevidste om, 

hvorfor det netop er en begrebshistorisk analyse vi ønsker at lave. Dette blev os også selv 
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bevidste idet vi læste os igennem de forskellige Højskolen til debat. Mange af de 

diskussioner som vi i første omgang ikke lagde mærke til, trådte væsentligt tydeligere frem 

efter at vi havde dykket ned i debatbøgerne. 

3.5.1 Den iterative process 

Når analysetilgangen er en iterativ proces for Charmaz, må også den begrebshistoriske 

analyse ses i vekselvirkning med den fænomenografiske grounded theory analyse. Et af de 

mere bemærkelsesværdige træk ved grounded theory-tilgangen er da også, at det først er 

sent i processen, at man vender sig mod den eksisterende litteratur på et forskningsområde 

(Charmaz 2006, 12 & 165-167). Godt nok læste vi os ind i både litteraturen og Højskolen 

til debat inden vi gik i gang med analysen, men vi har stadig brugt vores analyse af Højskolen 

til debat til at vende tilbage til vores begrebskonstellation. 

At vi ikke har anskuet PFL-analysen som afsluttet, inden vi gik i gang med debatbøgerne er 

en integral del af det, der gør dette speciale til en begrebshistorisk analyse. Som Freeden 

skriver, er det netop, fordi at begrebshistorien insisterer på at skifte mellem de synkrone og 

det diakrone, at begrebshistorien er så stærk (Freeden 2021, 108). 

Når vi alligevel har valgt at præsentere PFL-analysen separat fra den historiske analyse, er 

det for det første for at give vægt til deltagernes egne formuleringer. Vi ønsker, at specialet 

skal være stærkt empirisk funderet. For det andet ville det være en begrænsning kun at bruge 

debatbøgerne som historisk kontekst for PFL. Den danske højskolekontekst går langt ud 

over Højskolen til debat, og debatbøgerne kan ikke fortælle os meget om den 

virkningshistorie, der ligger bag de internationale deltageres forståelse af begreberne. Mens 

dette er en vigtig metodisk mangel i vores analyse, har dette også betydet, at analysen af 

debatbøgerne står stærkest når den står for sig selv.  

Ikke desto mindre må de to analyser også læses i sammenhæng. Begrebskonstellationen på 

PFL har været styrende for vores læsning af debatbøgerne, og læsningen af debatbøgerne 

har i sidste ende influeret vores fortolkning af deltagernes livsverden. 

3.5.2 Analyseværktøjer 

I debatbogsanalysen er flere af grounded theory værktøjerne gået igen. Vi har brugt 

diagrammer og forskellig visualiseringer til at hjælpe os med at identificere de centrale 

debatter - hvor blev mening anfægtet, og hvor har den været ret kontinuerligt stabil? Preifere 

begrebers opståen og forsvinden har f.eks. været lettere at forstå visuelt. På den måde har 
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det også lettet processen med udelukkende at se på begrebers isolerede udvikling, men som 

Freeden selv pointerer, både at se på et enkelt begrebs udvikling, men også dets relative 

udvikling i hele begrebskonstellationen (Freeden 2017, 130). Det har vi altså kunne løsrive 

os fra en silotænkende analyse. 

Visualiseringen har også hjulpet med at få bragt den hermeneutiske cirkel i spil i vores 

analyseproces. Mens denne vekselvirkning mellem forståelse og fortolkning også har været 

på spil i analysen af PFL-deltagernes essays, har den været særdeles brugbar ifm. analysen 

af debatbøgerne. Den hermeneutiske cirkel henviser til samspillet mellem den enkelt del og 

helheden, i vores tilfælde enkelte begreber og den samlede begrebskonstellation. Delen og 

helheden forudsætter hinanden (Berg-Sørensen 2022, 166) Det er i vekselvirkningen 

mellem disse, når vi skiftevis anskuer fænomenet som enkelt del og fortolker det som del 

af en helhed, at vi kan forstå fænomenet (Berg-Sørensen 2022, 168). 

På et mere konkret niveau, betyder det, at vi både er interesserede i specifikke ord, men 

også de sætninger og kontekster de indgår i. F.eks. kan en debattør godt tale om fællesskab 

uden at bruge ordet. Ligeledes betyder det også noget, når én debattørs kapitel er klemt inde 

mellem to af sin opponents kapitler, som det er tilfældet med Thaning og Bukdahl i 

Højskolen til debat 1961. 

Ligeledes betyder det, at vi ikke anser hverken PFL-deltagernes eller debattørernes ord som 

sandheder. At bruge den hermeneutiske metode til at identificere sandheder er netop noget 

som Gadamer tog afstand fra (Berg-Sørensen 2022, 167). Det samme gælder for Kosellecks 

begrebshistorie (Koselleck 2006, 99), og Freedens tilgang til samme (Freeden 2017, 129–

130). Det betyder at også vi kun ser debattørernes udsagn som udlægning af deres 

synspunkter. De er for så vidt allesamt forsøg på at uanfægteliggøre deres syn på verden, 

deres måde at forstå kernebegreberne på. 

Dette betyder også, at hver gang vi forholder os til to forskellige udlægninger af et begreb 

eller nuancer ved et begreb, drejer det sig om en situation, hvor begrebet bliver anfægtet 

enten synkront eller diakront. Fremhæver vi ligheder, betyder det, at det ikke har været 

anfægtet hhv. synkront eller diakront. Anfægteliggørrelse af et begreb behøver altså ikke 

udmønte sig i en direkte, konkret anfægtning af et begreb, men kan lige så godt tage form 

som en alternativ konstellation vis a vis den der er på PFL. 
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Del II 

People’s Future Lab 
 

 

 

 

69: Du skal elske din næste som dig selv 

Du skal tære på din samvittighed 

du skal kæmpe andres kamp hvor de går ned 

du skal ud at mærke efter: 

Hvem har brug for mine kræfter. 

Iben Krogsdal, 2009 

 

 

I anden del af vores speciale ønsker vi at få et øjebliksbillede af den højskoleforståelse, som 

FFD’s initiativ til at genantænde den globale højskolebevægelse bygger på. Del II tager 

udgangspunkt i People’s Future Labs indledende seminar afholdt på Bosei Idrætshøjskole i 

maj 2022. Ved at tage udgangspunkt i deltagernes oplevelser, identificerer vi de begreber, 

som bruges om den globale højskole. Vi lader os styre af vores første forskningsspørgsmål: 

Hvilke meninger tillægger deltagerne  

på PFL den globale højskole? 

Med det levende ord i hånden har højskolen forandret sig gennem de sidste 178 år. Ordene 

man har brugt om højskolen, har været det, der har skabt den. Også i dag skabes og udvikles 
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højskolen, når højskolemennesker mødes, som de gjorde på PFL-seminaret. Og ligesom 

ordet er levende, vil meningen flagre frit videre og omsider tage ny form. Vi kan kun skimte 

det i et øjeblik inden den er videre. 

Højskolen kan, ifølge PFL-deltagernes beskrivelser, forstås ud fra begreberne fællesskab, 

global, praksis og forandring og er opsummeret i figur 4.1 nedenfor. Disse begreber er resultatet 

af den analyseproces, vi har beskrevet i kapitel 3. Figuren er opbygget efter en freedensk 

tilgang til begrebsanalyse: I midten findes kernebegrebet fællesskab. De delvist overlappende 

cirkler; global, praksis og forandring udgør tilstødende begreber, hvorimod de små, 

fritsvævende begreber er de perifere begreber; meningsfuldt venskab, globale udfordringer, 

forskellighed, skrøbelighed, pædagogisk frihed, samtale, politisk venskab, og change agents. Tilsammen 

illustrerer figuren de betydningsbærende elementer, der er konstituerende for forståelsen af 

den globale højskole på PFL.  

Omend højskoleforestillingen ikke er fuldstændig stabil på PFL, er figur 4.1 et godt 

øjebliksbillede. Meningskonstruktioner som denne er sjældent statiske og den 

højskoleforestilling, der er givet udtryk for på PFL, vil formentlig blive anfægtet før eller 

siden - både i Danmark og på globalt plan. 

Kernebegrebet i højskoleforståelsen er fællesskabet. Fællesskabet skal især ses som noget, der 

bygger på tætte relationer og venskaber. Men det kan ikke kun forstås ud fra sin relation til 

det perifere begreb om meningsfulde venskaber. Det får hovedsageligt sin betydning ud fra 

de tilstødende begreber. Dermed bliver fællesskabet til både et globalt, et praksis- og et 

forandringsfællesskab. 

Som globalt fællesskab forstås den globale højskole som noget, der er skrøbeligt. Deltagerne 

kommer fra vidt forskellige kontekster og kulturer og har f.eks forskellige kulturer og 

tilgængelige ressourcer. Det betyder, at globale udfordringer som klimakrisen gives en vigtig 

plads i skabelsen af et fælles formål for fællesskabet. Vel at mærke er man enig om, at de 

globale udfordringer er vigtige, men der er stemmer, der mener at det skal stå endnu mere 

centralt. 

Som praksis-fællesskab anskues den globale højskole på PFL som et fællesskab om den 

dannelsestilgang, man er fælles om. Her er det særligt de to perifere begreber pædagogisk 

frihed, og samtale, der er med til at give højskolepraksis sin betydning. Deltagerne ser 

højskolen i opposition til det formelle uddannelsessystem. Man bygger i stedet på en 

pædagogisk frihed., hvor man ikke er bundet af krav om eksamen og pensum. Af konkrete 
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værktøjer spiller dannelse gennem samtalen mellem forskellige mennesker en stor rolle. Ift. 

den pædagogiske praksis kommer også ikke-danske tilgange på spil, hvorfor dannelsen også 

sker gennem erfaringsudveksling i mødet mellem forskellige praksis. 

Når fællesskabet som forandrings-fællesskab bringes på banen, begynder fællesskab også at 

bygge på handling. Forandringsfællesskabet bygger ikke bare på venskaber, men på politiske 

venskaber, der rækker ud over den personlige relation og ser hen mod et fælles mål. Her 

ligger der implicit et håb om, at man kan skabe forandring i fællesskab. Fællesskabet forstås 

dog også som noget der skal skabe forandring. Ved at uddanne change agents bringes de 

globale udfordringer tættere ind som grundlag for fællesskabet. Men hvorvidt disse change 

agents skal gå ud og forandre verden, er et stridspunkt. Der er godt nok ingen, der mener 

at man skal tvinge eleverne, men når udfordringerne står mere i centrum, bliver det også 

vigtigere, at der følges op på seminaret med konkret handling. Ikke desto mindre er man 

enig om, at det at skabe forandring er et vigtigt aspekt af den globale højskole. 

Men dette er blot et øjebliksbillede. Selvom det synes stabilt, må det ikke forveksles med en 

definition på den globale højskole. På PFL kan det f.eks. være at erfaringen med at gennemføre 

uddannelsesforløbene, vil ændre på deltagernes forståelser af, hvad den globale højskole er 

og kan. Måske vil klimakrisen som udfordring rykke endnu tættere ind i kernen, måske vil 

den trække længere væk. 

Der er på PFL både statiske og mere dynamiske elementer, som f.eks at fællesskabet er 

centralt, men at alle de tilstødende begreber indeholder en grad af anfægtelse. Disse 

stammer hovedsageligt fra det perifere begreb om globale udfordringer og uenighed om, hvor 

centralt det skal stå. Dette har konsekvenser for grundlaget for det globale fællesskab, for 

hvordan praksis skal appliceres på problemstillingerne og mest af alt, hvilken slags forandring, 

der tales om. Det er altså en forståelse af den globale højskole, som er i bevægelse. 
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Figur 4.1: Højskoleforståelsen på PFL 

 

 

I del II udforsker vi vha. af fællesskab som kernebegreb, og praksis, forandring og global som 

tilstødende begreber den specifikke forståelse af højskolen, der ligger til grund for den 

globale bevægelse på PFL. Vi ser tekstnært på PFL-deltagernes essays, og lader deres ord 

tale i egen ret mhp. at forstå, hvilken betydning deltagerne tillægger de forskellige begreber. 

Dette betyder ikke, at vi ser på begreberne fuldstændig adskilt fra hinanden - de udgør en 

begrebskonstellation, hvor alle begreber giver betydning til hinanden. Dog vil der i kapitel 

5 overordnet være fokus på fællesskabet, hvorefter vi i kapitel 6, 7 og 8 har særdeles fokus på 

hhv. det globale, praksis og forandring. Vi forholder os i hvert underkapitel til, hvordan de 
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respektive tilstødende begreber får mening i relation til ét af de nærmeste perifere begreber, 

samt hvordan de står i relation til de resterende tilstødende og perifere begreber samt 

kernebegrebet fællesskab. Desuden fremhæver vi dér, hvor der er interne spændinger i og 

mellem begreberne, samt dér hvor begreberne til dels anfægtes. For at slå tonen an indleder 

vi med en introduktion af PFL. Kapitlet præsenterer både rammen for projektet, seminarets 

indhold samt hvem deltagerne er.  

Mens det øjebliksbillede vi illustrerer i figur 4.1 afslutter del II, kan det ikke stå alene. Vi 

udarbejder trods alt en begrebshistorisk analyse, hvorfor vi vil følge op med et historisk 

perspektiv i form af Højskolen til debat-bøgerne i del III.  
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4. People’s Future Lab 

 

203: Noget om billigrejser 

Jeg kan sidde ved mit vindu 

når det løber fuldt af vand, 

mens jeg tænker på en hindu 

i det fjerne Hindustan. 

Mon en sådan udenlandsker 

sidder drømmende som jeg, 

mens han tænker på en dansker, 

der sandsynligvis er mig. 

Halfdan Rasmussen, 1952 

 

People’s Future Lab er et projekt udviklet af FFD, hvis formål er at styrke og udvikle 

højskolernes bidrag til samfundets bæredygtige omstilling. Med erkendelsen af, at 

klimaudfordringer er tværnationale og skal løses gennem globalt samarbejde, forsøger PFL 

at styrke pædagogisk praksis, globale forbindelser og menneskers engagement, for at øge 

højskolernes rolle i den bæredygtige omstilling (FFD 2022j; FFD 2022f). 

Der er tre hovedsøjler i projektet: 1) globalt samarbejde, 2) pædagogisk udvikling og 3) 

lokalt engagement.  

Det globale samarbejde går ud på, at 11 danske og 11 internatiaonle højskoler involveres 

gennem bilaterale partnerskaber. De danske højskoler er parret med en international 

højskole, og står selvstændigt for kontakten og ambitionerne. Det er altså ret frit, om 

skolerne ønsker at arrangere besøg eller hvor meget dialog og erfaringsudveksling, de har 

lyst og ressourcer til. Formålet med partnerskaberne er dog dels at give projektet mulighed 

for at tage fart fra et globalt synspunkt og skærpe bevidstheden om klimaudfordringernes 

kompleksitet og sammenhæng og dels at etablere tætte og personlige relationer mellem 

højskoler, som yderligere vil øge mulighederne for global undervisning og samarbejde i 

fremtiden (FFD 2022g).  
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Den pædagogiske udvikling handler om at dele uddannelseserfaringer fra forskellige skoler 

i verden, og således skabe rammer for udvikling af bæredygtig dannelse. Formålet er at 

inspirere lærere med den nyeste indsigt inden for området og ved sammen at udvikle og 

afprøve nye uddannelsesprogrammer. FFD ønsker dermed at øge samarbejdet mellem 

højskoler og skabe synergi, motivation og glæde i det pædagogiske udviklingsarbejde (FFD 

2022i). 

Hvad angår det lokale engagement, tror FFD på, at forandring sker gennem vilje, evner og 

fantasiens kraft hos individer og i praksisfællesskaber (FFD 2022h). Projektet fokuserer 

derfor på den personlige dannelse af individer og deres engagement i samfundets 

bæredygtige omstilling. Mere konkret vil dette ende ud med at 300 studerende fra 11 danske 

højskoler udstyres med viden, mod og erfaring, der sætter dem i stand til at skabe en mere 

bæredygtig verden. Uddannelserne centreres om at arbejde for reelle bæredygtige 

forandringer i de lokalsamfund, hvor de danske højskoler er placeret. I følge FFD vil 

eleverne, sammen med lokale partnere og med global inspiration og ny indsigt, analysere, 

generere og implementere idéer og engagere sig i samfundet omkring højskolerne (FFD 

2022h). 

4.1 Rammen for PFL 

People’s Future Lab startede for omkring to år siden. Sara Mortensen, international 

konsulent i FFD forklarer, at idéen til projektet opstod i forlængelse af det internationale 

summit i 2019, da 175-året for højskolebevægelsen blev fejret, og højskolebevægelsens 

internationale bånd blev revitaliseret (FFD 2022c & Bilag 3, 1). 

Behovet for revitalisering, skyldes et ændret syn på udviklingsarbejde. I 80’erne og 90’erne, 

havde man en mere traditionel tilgang til udviklingssamarbejde, hvor man sendte danskere 

til udviklingslande for at bygge skoler med Danidapenge og klædte lokale lærere på. Nogle 

af disse projekter og højskoler eksisterer fortsat, men der er med tiden opstået et behov for 

at ændre tilgangen til internationalt arbejde. Primært fordi de danidafinansierede projekter, 

som højskolen var koblet til, ikke lige faldt inden for højskolen formål. Som Mortensen 

forklarer det: Fordi FFD ”(…) jo ikke er en udviklingsorganisation, men en 

højskoleorganisation” (Bilag 3, 1). 

Således ønskede FFD at gøre noget nyt, og i anledning af den statsfinansierede 175-års 

fejring, opstod idéen til PFL. På det ugelange summit i 2019 deltog 125 mennesker fra 27 

lande i ægte højskolestil med morgensang og fællessamlinger (FFD 2022c). Her blev der talt 
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om, hvad højskolerne kan med hinanden, hvad det er for en verden, vi lever i, hvad det 

pædagogiske fællesskab indebærer, hvilke globale udfordringer verden står over for og 

hvilket projekt man kunne mødes omkring. Det beskrives, at klimaspørgsmålet selvklart 

kom på banen, ligesom den demokratiske krise, manglende sammenhængskraft og 

ekkokamre også var fælles problemstillinger (Bilag 3, 1-2). 

I Danmark var der på daværende tidspunkt en stærk bevægelse i højskolesamfundet 

omkring bæredygtighed, som i høj grad kom fra ungdommen, hvor eleverne på højskolerne 

krævede opmærksomhed om klimaspørgsmålet. Bæredygtig dannelse, blev derfor rammen 

om PFL – det fælles tredje, som er en pædagogisk metode, der handler om, at man ikke 

bare skal mødes for at mødes, men man skal mødes om noget (Bilag 3, 2). Bæredygtig 

dannelse blev omdrejningspunktet, fordi det er et globalt emne. Mortensen uddyber, at 

aspektet om det lokale engagement først blev tilkoblet senere i projektet. 

Initiativet til opstart af PFL kom således fra Danmark selv. Højskolebevægelsen i Danmark 

er for det første statsstøttet, for det andet har den FFD som hovedorganisation, der udfører 

lobbyarbejde, og for det tredje eksisterer der i Danmark allerede klar lovgivning, som 

fastsætter de juridiske rammer for at drive højskole. Som Mortensen formulerer det, gør 

dette den danske højskole ulige ressourcestærk ift. de fleste internationale partnere (Bilag 3, 

2). De internationale højskoler har ikke den samme stærke ramme at agere indenfor. Der er 

ofte få mennesker engageret, hvilket betyder at initiativtagerne mangler netværk til sparring 

og udvikling. De har heller ikke statsstøtte eller en højskolelov, der beskytter dem, og der 

er store økonomiske og praktiske udfordringer i opførelsen af højskolerne (Bilag 3, 2). 

Derfor er de konstant nødt til at gentænke og genopfinde højskolen på ny i deres kontekst. 

Hvad PFL derfor kan give de internationale højskoler er at give dem mulighed for at være 

en del af et større netværk, dels for at få praktisk information men også for at få venner i 

ægte højskoleforstand. Og de internationale partnere har da også efterspurgt både et bredere 

netværk og sparring om pædagogisk udvikling (Bilag 3, 3). 

Derfor er projektet organiseret omkring globale partnerskaber. Selve parringen foregik ved 

at lave et open call for de danske højskoler, hvor idéerne blev kommunikeret ud og 

finansieringen allerede var på plads gennem CISU-midler. Her kom 11 danske højskoler 

om bord, som derefter blev hørt i, hvilke forestillinger de havde gjort sig mht. internationale 

partnerskaber f.eks. om der var et konkret sted, de kunne tænke sig, at komme på studierejse 

til, men aldrig havde fået gjort, om der var nogen steder, hvor de ønskede relationer, eller 
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om der var faglige områder, som de ønskede at styrke f.eks. politiske aktivisme. Således 

kunne FFD matche med kendskab til bagkataloget af internationale højskoler (Bilag 3, 3). 

4.2 De deltagende skoler 

Projektet består som nævnt af 11 danske og 11 internationale højskoler. I tabel 4.1 nedenfor 

kan partnerskaberne mellem hhv. de danske og international højskoler ses. I figur 4.2 ses 

yderligere et kort over, hvor de internationale skoler er fra. 

Tabel 4.1: Deltagende højskoler 

Danske højskoler Internationale højskoler  

Gerlev Idrætshøjskole Newala Folk Development College Tanzania 
 

Den Rytmiske 
Højskole 

Mitraniketan People’s College Indien 

Vallekilde Højskole Føroya Fólkaháskúli Færøerne 
 

Silkeborg Højskole Dar al-Kalima University of Arts 
 and Culture 

Palæstina 

Brandbjerg Højskole Highlander Research & Education 
Centre 

USA 

Ry Højskole Federal institute of Amazonas Brasilien 
 

Egmont Højskolen The Ecological Folk High School Polen 
 

Den Internationale 
Højskole 

Fircroft College of Adult Education England 

Nordfyns Højskole Change Makers College Japan 
 

Krogerup Højskole Universidad de la Tierra Oaxaca 
(Unitierra) 

Mexico 
 

Brenderup Højskole Cheptigit School Kenya 
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Med undtagelse af Den Rytmiske og Gerlev, bliver alle de danske højskoler klassificeret 

som almene (traditionelle eller nogle gange også kaldt grundtvigianske) højskoler3. Mange 

af højskolerne har derudover i forvejen et ret internationalt fokus. Den Internationale 

Højskole har f.eks. hovedsageligt internationale elever. Nordfyns har stærke forbindelser til 

Japan - både Nordfyns og Brenderup har endda japanske hjemmesider! En række af 

højskolerne, herunder Silkeborg, Brandbjerg, Ry og Krogerup har internationale linjer eller 

retter sig på anden vis direkte til internationale elever (f.eks. har en engelsk hjemmeside). 

Enkelte af de deltagende højskoler har dog ikke eksplicit engelsk information på deres 

hjemmesider, bl.a. den Rytmiske, Vallekilde, Egmont og Gerlev. Nogle af højskolerne har 

også et mere politisk værdigrundlag, særligt de internationale, såsom Highlander, hvis 

varemærke decideret er politisk og aktivistisk (Bilag 3, 6).  

Figur 4.2: Kort over internationale højskoler 

Det uddybes i fokusgruppeinterviewet, at én ting er at skulle vælge at have et politisk 

standpunkt, men de internationale højskoler er bare mere realistiske i den forstand, at de er 

nødt til at navigere i et meget politisk landskab og må kæmpe en hårdere kamp for at 

overleve. De bliver i højere grad nødt til at kunne navigere i politiske uddannelsessystemer, 

                                                
3 Ikke alle almene højskoler vil nødvendigvis kalde sig selv for grundtvigianske. Dog har de almene højskoler 

det til fælles, at de har særligt fokus på det almendannende aspekt af højskolen. For alle højskoler skal dog 
mindst halvdelen af undervisningen være af bred, almen karakter (Højskolerne, 2022b). 
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hvor der ikke er finansiering, institutionel støtte eller juridiske frameworks for deres virken, 

som der er i Danmark (Bilag 3, 4).  

Det er også interessant at bide mærke i, at mange af de internationale højskoler i forvejen 

har en relation til Danmark. Highlander blev som nævnt stiftet af Myles Horton efter besøg 

på bl.a. den Internationale Højskole (Førde 2022, 67–68). Det samme gælder for 

Mitraniketan, der delvis tager sit navn fra International People’s College (Dasthe 2022, 68–

69). Change Makers College i Japan refererer eksplicit til, at nogle af deres aktiviteter er 

opbygget som en slags “Folk High School” (SET 2021). Cheptigit School, derimod, er rent 

faktisk drevet af en dansk forening, der er stiftet af to pensionister fra byen Brenderup 

(Cheptigit School 2022). Både de færøske og polske institutioner er eksplicitte højskoler, 

hvor de tanzanianske Folk Development Colleges oprindeligt blev initieret af den svenske 

udvikling tjeneste SIDA efter svensk højskolemodel (Rogers 2019, 15). En af de få 

undtagelser er Unitierra, der ikke som sådan havde haft kontakt med den danske højskole i 

forvejen.  

Det må endvidere fremhæves, at alle disse skoler frivilligt har valgt at deltage i PFL, og altså 

formentlig ser en eller anden form for mening i deres deltagelse på projektet. Det skal også 

nævnes, at en række skoler af praktiske årsager blev forhindret i at deltage på seminaret. 

Dette drejer sig om Newala folk development College fra Tanzania, Mitraniketan People’s 

College fra Indien og den brasilianske Federal institute of Amazonas.  

4.3 Seminaret på Bosei og det der skete inden 

PFL er organiseret i fem faser illustreret nedenfor i figur 4.2. Det første hedder “Peoples 

education”, og går ud på at udforske højskolepædagogikkens hovedbegreber, for at starte 

samtalen om, hvordan bæredygtig dannelse kan placeres deri.  

  



  Heidtmann, Korsholm & Strøm 2022 

 Del II 100 

  



Noget om Højskoler 

101 Del II  

Det næste er “Sustainable education”, hvis vision er at inkorporere UNESCOS definition 

af uddannelse til bæredygtig udvikling4 i højskolernes pædagogiske praksis. Seminaret på 

Bosei Idrætshøjskole indgik i dette trin, hvor fokus netop var, dels at alle deltagerne mødte 

hinanden personligt og dannede bånd, dels at designe lokale uddannelsesforløb om 

bæredygtig dannelse, ved gennem samtale og faglige oplæg at lære og erfaringsudveksle.  

Næste trin er modulet “Global education”, som fokuserer på interkulturelle kompetencer 

og bæredygtig omstilling i et globalt perspektiv, ved at skabe de bedste pædagogiske 

betingelser for interkulturelle møder. Modulet sigter således på at hjælpe mennesker med at 

forstå komplekse realiteter i verden samt udvikle værdier, holdninger, viden og færdigheder, 

der kan gøre dem i stand til at møde udfordringerne i en globaliseret verden.  

Dette hænger sammen med modulet “Action learning” eller projektbaseret læring, som 

handler om at eksperimentere med konkret handling indenfor social innovation i 

hverdagen, såsom når den enkelte forsøger at påvirke sine omgivelser, og når omgivelserne 

reagere på handlingerne. Modulet diskuterer de paradokser, der kan opstå, når pædagogik 

med sociale og politiske forandringer.  

Til sidst findes modulet “Local engagement”, som fokuserer på, hvordan højskoler skaber 

en langsigtet effekt i deres lokalområder og således skaber reel forandring gennem lokale 

partnere. 

  

                                                
4
 UNESCO definerer Education for Sustainable development således: “(...) empowers learners to take informed 

decisions and responsible actions for environmental integrity, economic viability and a just society, for present and 

future generations, while respecting cultural diversity” (UNESCO 2022). 
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5. Et fællesskab 

 

215: Hvor du sætter din fod 

Du er en del af et os. 

Der skal mere til end én til at elske og slå. 

Vil du yde dit bedste 

For dig selv og din næste 

Må du vælge hver dag mellem tillid og trods: 

Er det mig eller os? 

Jens Sejer Andersen, 2001 

 

Fællesskab er kernebegrebet i højskoleforståelsen på People’s Future Lab og bliver italesat 

som fundamentet for, hvad PFL er. Det eksisterer både i kraft af mødet, men er ligeledes 

kernen, der holder alle deltagerne sammen. PFL er en ramme, hvor individer mødes og 

skaber venskaber. I sidste ende er det disse individuelle relationer, der italesættes, som det 

centrale for højskolen.  

Som kernebegreb er det fællesskab, der gennemsyrer alle andre begreber i den 

begrebskonstellation, vi ser i figur 5.1. Ligeledes er fællesskabsforståelsen farvet af de 

tilstødende- og perfiere begreber. Fællesskabet må i kraft af de tilstødende begreber især 

forstås som et globalt-, praksis- og forandringsfællesskab. Men især det perifere begreb om 

meningsfulde venskaber relaterer sig især direkte til fællesskabet.  

Meningsfulde venskaber knytter sig nemlig direkte til fællesskabsforståelsen. Det skal 

overordnet forstås som en nær og emotionel relation mellem individer. Fællesskabet forstås 

som noget, der er opbygget af venskaber. Det er de stærke venskaber, der driver PFL-

projektet, og som etablerer en dyb og nærværende forbindelse mellem deltagerne. 

Fællesskabet får dermed også karakter af, at være personligt forpligtende. For at komme 

helt tæt på, hvad vi mener med “nær” og “emotionel”, må vi kaste vores blik på nogle af de 

formuleringer og ord, deltageren bruger til at beskrive deres oplevelser til seminaret på 

Bosei.  
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Deltager 6 fortæller, at den største oplevelse på PFL har været det “fælles” og at mærke en 

kærlighed til højskolen, som udgør et fælles grundlag - en interesse og et fagområde, som 

deltagerne frivilligt samles om (Bilag 2, 94-95). Fællesskab behøver som udgangspunkt ikke 

hvile på et emotionelt fundament, men fordi fællesskabet for deltageren drives af kærlighed 

og lyst, etableres der en relation, som ikke blot kan reduceres til et formelt møde mellem 

kollegaer. I stedet er det et møde mellem individer, der oplever en dybere forbundenhed. 

Relationen for deltageren bidrager også til en “kæmpe inspiration”, som vedkommende kan 

tage med sig videre i sit arbejde på sin højskole og videregive idéer, løsninger, indsigter, der 

på sigt kan bidrage til forandring. Det kulturelle og følelsesbetonede møde mellem 

deltagerne tilføjer altså mening til professionen og understøtter fællesskabet, virkelysten og 

begejstringen for det videre arbejde. 

Deltager 8 har i sit møde med de andre deltagere også følt en meningsfuldhed, der kobler 

sig op på følelsen af at være en del af “noget større” (Bilag 2, 157-159). Hertil italesættes 

venskab direkte som en relation, der faciliterer deling af passion og værdier. Venskabets 

meningsfuldhed har således både rødder i passionen og et fælles værdimæssigt afsæt. Igen 

må det konstateres at relationen for deltageren er dyb. Dette kommer også til at omfatte 

den globale højskolebevægelse og PFL, som dermed bliver et meningsfuldt projekt:  

“I think it’s very meaningful. I’m very happy to feel that we are part of this 

global movement. Now I know that there are friends that we can share the 

passion and values, so I want to share/be shared more information about 

each of us” (Bilag 2, 152-154).  

At indgå i et venskabeligt fællesskab bidrager også til, at deltageren får mulighed for at dele 

ud af sig selv og sparre med sine “venner”. Deltager 8 ytrer da eksplicit et ønske om dette. 

I forlængelse heraf kan det udledes, at vedkommende har søgt et større fællesskab, der ikke 

blot faciliteter en udveksling af pædagogiske praksisser og faglige indsigter, men et 

fællesskab, hvor man kan dele information om sig selv. En personlig erfaringsmæssig 

vidensdeling. PFL udgør et rum, der tillader denne personlige udveksling - et rum der 

indeholder en gensidig tillid mellem deltagerne, som muliggør en personlig relation. Denne 

personlige vidensdeling kan, ligesom for deltager 6, udmønte sig i en styrket virkelyst i ens 

arbejde på højskolen.  

Deltager 8 beskriver ligeledes, at forbindelsen mellem deltagerne blev stærkere som dagene 

forløb under mødet i Bosei, og at de andre deltagere, efter mødet, føltes som venner (Bilag 
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2, 144-147). Det er det kontinuerlige tætte møde mellem mennesker, der skaber en stærk og 

venskabelig forbindelse - at man tilbringer dagene sammen i fordybelse, sover sammen og 

står op og gentager. Den stærke forbindelse, deltageren mærker mellem de andre deltagere 

på PFL, er svær at reducere til noget konkret, men når man læser videre i essayet, styrkes 

meningen med projektet i takt med at forbindelsen mellem deltagerne styrkes. 

Seminaret og dets betydning for konstitueringen af fællesskabet og venskaber skal ikke 

underkendes. I flere essays fremgår det, at der efter mødet er opstået en personlig 

forbindelse mellem deltagerne, som understøtter et videre samarbejde i det globale 

højskolenetværk og frem for alt en oplevelse af, at deltagerne ikke er alene i verden, og at 

de gennem hinanden kan overkomme de mange barrierer, der er til stede, når fællesskaber 

skal etableres. Dette ses bl.a. i deltager 13’s citat, når vedkommende håber, at der kan bygges 

noget på venskaberne, noget der kan holde i lang tid: “Building relations has been 

wonderful. I have the feeling, that we now have a foundation of friendship to build upon. 

I hope the feeling of beeing connected will last long” (Bilag 2, 263-264). Men det gælder 

også på et mere fagligt plan, som når deltager 15 fremhæver, hvordan den personlige 

relation muliggør et godt fremtidigt samarbejde. 

Venskabet for PFL-deltagerne skaber et mulighedsrum, hvor de både kan dele ud af deres 

person og deres faglighed. Og seminaret udgør et holistisk rum, hvor der ikke blot sparres 

med henblik på at styrke fagligheden, men også et rum med øje for menneskets behov for 

emotionel stimuli og fællesskab. Relationerne mellem deltagerne er styrket gennem 

kærlighed, lyst og mening. Venskabet optræder på mange måder som en udefinerbar nøgle, 

der åbner for et mulighedsrum, som fjerner særligt komplekse barrierer. Venskab åbner 

også op for forståelse og dermed en dyb indsigt i andres virkelighed, og det er gennem 

denne forståelse, man sammen kan finde løsninger på globale problemer. Men vigtigst af 

alt betyder det meningsfulde venskab, som perifert begreb, at fællesskabet hviler på en aftale 

om, at man forpligter sig i de relationer, man indgår i. 

Dette gælder også i relation til de tre tilstødende begreber, global, praksis, og forandring. Den 

mening, der tilskrives den globale højskole på PFL, hviler især på meningen som 

fællesskabet får i kraft af de tilstødende begreber.  

Derfor vil vi i de følgende tre kapitler også tale om PFL som et globalt fællesskab, et 

praksisfællesskab og et forandringsfællesskab. Den mening deltagerne tilskriver den globale 

højskole, dannes i relationen mellem begreberne, hvorfor de tilstødende begreber også i høj 
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grad må ses i lyset af kernebegrebet fællesskab. Når vi i de følgende kapitler taler om et 

globalt, praksis- eller forandringsfællesskab, ser vi altså på begreberne hver for sig, men ikke 

isoleret, da meningen opstår i det enkelte begrebs relation til andre kerne- tilstødende og 

perifere begreber. 
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6. Et globalt fællesskab 

 

551: We shall overcome 

We shall overcome, we shall overcome, 

We shall overcome some day, 

Oh, deep in my heart I do believe 

We shall overcome some day. 

Zilphia Horton, Frank Hamilton, Guy Carawan, Pete Seeger, 1947 

 

Det tilstødende begreb om det globale medfører, at vi må forstå fællesskabet som et 

fællesskab, der bygger på en fælles forståelse af de globale vilkår, vi alle har. Her spiller de 

globale udfordringer, som perifert begreb, en vigtig rolle ift. at definere dette fælles 

udgangspunkt. Og alligevel - udfordringerne udgør helt klart en ramme for fællesskabet, 

men til tider er der deltagere, der ikke synes, at de har stået centrale nok. Til en vis grad kan 

man sige, at de globale udfordringer anfægtetes i den forstand, at de for nogen bør stå endnu 

mere centralt. 

Denne bevægelse i retning af, at de globale udfordringer burde stå mere centralt, må ses i 

lyset af, at det globale fællesskab også bliver farvet af det perifere begreb om forskellighed. 

Forskelligheden er det, der på én og samme tid adskiller og forbinder deltagerne. Deltagerne 

kommer fra vidt forskellige kulturer, men det globale fællesskab anses som noget, der kan 

eliminere ensomhed og opgivenhed, og erstatte den med passion og kærlighed til højskolen. 

Forskelligheden er med til at drive lysten. Til at gøre en forskel både lokalt og globalt. 

Forskelligheden gør dog også det globale fællesskab skrøbeligt. Dels fordi projektet ikke 

hviler på formelle krav eller strukturer, da man selv må være aktiv i skabelsen af et fælles 

mål. Dels fordi fællesskabet er skrøbeligt, da alle kommer med forskellig kulturel bagage. 

Det er utroligt let at ekskludere folk fra fællesskabet, hvis man f.eks. ikke er med på den 

danske højskolejargon. 

I dette kapitel vil vi gå i dybden med de perifere begreber om globale udfordringer, forskellighed 

og skrøbelighed. 
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6.1 Globale udfordringer som udgangspunkt 

På People’s Future Lab samles man i høj grad om de globale udfordringer, deltagerne 

identificerer. Som deltager 1 beskriver, handler det om at gøre noget ved “(...) climate 

change, sustainability measures, democracy, war, poverty” (Bilag 2, 13-15). PFL-deltagerne 

skriver sig gentagne gange ind i en kontekst af bestemte globale udfordringer, der rækker 

langt ud over deres egen lokale kontekst. Det er tydeligt, at der ikke er nogen der er uenige 

i, at man mødes om at gøre noget ved klimaforandringerne. 

Dog forbliver det, for de fleste deltageres vedkommende, ved ret generelle overordnede 

beskrivelser af de udfordringer, man står over for. På den ene side kan det hænge sammen 

med, at klimakrisen f.eks. er en ret kompleks udfordring, der ikke er let at indfange. Det må 

formodes at deltagerne, i kraft af at de deltager i et seminar om bæredygtighed, allerede i 

forvejen var relativt bekendte med bæredygtighedsudfordringer. Det er trods alt 

bæredygtighed, som deltagerne rent formelt samles om. Og deltagerne nævner da også, at 

de opnår en bevidsthed om ulighed i rettigheder og adgang til verdens ressourcer, som de 

tager med sig hjem fra seminaret. En bevidsthed der mest af alt er blevet virkeliggjort af det 

personlige møde. 

På den anden side er deltagerne overraskende vage om netop udfordringerne. Det er, med 

få undtagelser ikke udfordringerne, der står i forgrunden, når de reflekterer over seminaret. 

I en vis forstand spiller de konkrete udfordringer, som deltagerne egentlig er samlet om, en 

sekundær rolle ift. det fællesskab, der er opstået. De er til stede over det hele, men de er 

ikke centrum for al opmærksomhed. Ikke desto mindre er deltagerne overordnet blevet 

mere bevidste om de globale udfordringer. Deltager 9 beskriver det som en udvidelse af 

vedkommendes “field of resonance” - altså at en form for globalt udsyn, er opstået på PFL, 

og at selv mindre skoler kan gøre en forskel (Bilag 2, 193-198). 

Der er en stærk bevidsthed om, at alle udfordringerne, der nævnes, er deltagerne fælles om. 

Det er globale udfordringer, som ikke kan løses alene, men kræver at alle bidrager. Dermed 

bygger forståelsen af udfordringerne også på forståelsen af det forpligtende fællesskab. 

Deltager 18 taler om “(...) global solidarity in the midst of a climate collapse” (Bilag 2, 337-

339). Og når deltager 7 taler om “(...) the potential to solve big problems (...)”, når vi bringer 

“(...) like minded people together based on the belief that they have”, fremhæver 

vedkommende netop, hvordan det er fællesskabet, der skaber mulighed for at gå i kødet på 

de udfordringer, verden står overfor (Bilag 2, 115-118). 
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Men hvor nogle deltagere har været særdeles optimistiske, har kritikken af formålet med 

PFL vejet ret tungt hos enkelte deltagere. Dette træder særdeles tydeligt frem ved deltager 

23, selvom vedkommende ikke er den eneste kritiske stemme. Vedkommende fremhæver 

risikoen for, at man ender med greenwashing i stedet for faktisk at handle på klimakrisen 

(Bilag 2, 436-440). Altså giver deltageren udtryk for, at klimaet som udfordring ikke står 

centralt nok på PFL. 

Forståelsen af de globale udfordringer anfægtes således på PFL. Deltager 15 pointerer, at det 

ikke har været helt tydeligt, hvad formålet med PFL rent faktisk har været: “(...) how much 

focus should the sustainability agenda have and how much is it creating a global højskole 

movement[?]” (Bilag 2, 280-283). Man kan sige, at nogle deltagere udfordrer præmissen om, 

at de globale udfordringer står centralt nok på PFL. At de ikke mener, at fællesskab kan bygge 

på venskab alene, men at fællesskabet også skal handle på de globale udfordringer. Deltager 

18 går så vidt og mener ikke, at den planlagte festival til 2023 ikke ville kunne kaldes en 

klimafestival, hvis den skal vokse ud af PFL-seminaret (Bilag 2, 337). Diskussionen kan om 

noget opsummeres i nedenstående citat fra deltager 23: 

“I think that we are ignoring the physical systems of the Earth, and relying 

more on partnerships, connections, friendship – all of that has a value, but 

it is questionable in what ways it actually supports a green transition that is 

so urgently needed” (Bilag 2, 427-430). 

Værdien af venskabet for fællesskabet underkendes ikke, men der er et forsøg på, at give 

globale udfordringer større betydning, end de allerede har. For de er bredt til stede hos alle 

deltagerne - det er dét man samles om, men der er samtidig kræfter, som forsøger at gøre 

udfordringerne endnu mere centrale. 

6.2 Forskellighed som forudsætning 

Et andet aspekt af det globale er den forskellighed, som beskriver de forskelle, der er mellem 

de deltagende højskoler på PFL. Som perifert begreb er forskellighed på mange måder 

præmissen for det globale fællesskab, som PFL faciliterer. Oplevelsen af at være forskellig 

går igen hos de fleste deltageres beretninger, og er som oftest ikke noget negativt. 

Tværtimod anses forskellighed netop som noget, der baner vejen for de rette løsninger. 
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Deltager 19 beskriver, hvordan det er svært at udarbejde lokalt forankrede løsninger på 

globale problematikker set i lyset af de mange forskellige kulturer og virkeligheder, der skal 

samarbejde på tværs:  

“Secondly, we've been tasked with thinking together, problem-solving and 

cocreating together to build local programmatic responses to global 

dilemmas. That is not an easy task with people you know, let alone with 

people from all over the globe with different cultures and experiences. Yet 

it seemed that each participant dove into the task with optimism that we 

could build something good that has impacts that make a difference on 

different levels of society (individual, interpersonal, and institutional). I 

believe we have be and will continue to be successful” (Bilag 2, 344-350). 

I relation til det perifere begreb om meningsfulde venskaber kan vi se, at forskelligheden for 

deltagerne både indeholder udfordringer, men også mange muligheder. I deltager 19’s 

refleksion kommer vi helt tæt på den proces, hvor deltagerne skal samarbejde. Men for 

vedkommende var dette ikke problemfyldt. Tværtimod gik alle deltagerne til opgaven med 

den rette optimisme, der medførte en konstruktiv dialog. I citatet ligger der næsten en 

overraskelse over, at samarbejdet kunne lade sig gøre, ligesom der ligger en forventning til 

og tro på, at det fremtidige fælles samarbejde er lige så konstruktivt. Ligeledes forventer 

deltageren at de løsninger, der udarbejdes bidrager til forandring på flere niveauer. Den 

forandring kan ske på individniveau og på mellemmenneskeligt niveau, men hvad dette 

indebærer uddybes ikke. Dog kan vi læse i resten af essayet, at der blev levnet tid til 

uformelle samtaler mellem deltagerne under seminaret på Bosei. Deltager 19 italesætter at 

dette var vigtigt, da det understøttede en fælles forståelse blandt deltagerne, som var 

opbyggende for deltagernes relation (Bilag 2, 344-350). Den fælles og personlige forståelse 

mellem deltagerne er desuden forudsætning for udvikling af løsninger på udfordringerne. 

Det er specielt tydeligt, hvis vi vender tilbage til de venskabelige relationer, der netop var 

grundlaget for det fællesskab, der skal sikre forandring.  

Centralt for deltageren er også, at der er fokus på at finde et fælles mål, en fælles retning for 

PFL. Her belyser deltager 19 et tema, som går igen hos flere af deltagerne. Eftersom de 

deltagende skoler kommer fra forskellige lande og kulturer, og dermed også har forskellige 

udfordringer, kan det forventes, at det bliver en udfordring at finde en fælles retning. 

Deltager 13 beskriver, at det har været svært at finde et fælles projekt med deres partnerskole 

(Bilag 2, 270-272). Hvorvidt dette har været resultatet af dårlig planlægning eller 
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forskelligheder er svært at sige. Den eneste konkrete barriere, der gives udtryk for, er 

generthed ift. at etablere kontakt. I det ligger implicit en angst for at etablere kontakt, da 

der ikke er en forbundenhed til stede mellem de to partnere. Dermed tydeliggøres, hvilken 

indvirkning forbundenhed og venskab har for det videre samarbejde. Efter mødet i Bosei 

er denne generthed elimineret. Udover at kende hinanden på papiret, kender de også 

hinanden personligt.  

Deltager 9 beskriver dog også, at der under mødet på Bosei har været et dansk bias og at 

dette har forplantet sig i det sociale samvær (Bilag 2, 182-191). Ud af hele essayet kan det 

konstateres, at det ikke for nuværende har været en hæmsko for samarbejdet og 

problemløsningen. Dog kan man med rette være opmærksom på, at et sådan bias kan skabe 

et fællesskab, der for nogle er ekskluderende og på sigt kan skade PFL, da forudsætningen 

for PFL’s succes netop er inklusion. Hvor dette ikke nødvendigvis skal ses som en 

anfægtelse af, at forskelligheden er en styrke, er det med til at fremhæve at det er en 

forskellighed, der ikke bare er en styrke i sig selv - det kræver arbejde at gøre forskelligheden 

til en styrke. 

Deltager 9 beskriver endvidere, at den danske folkehøjskole nyder det privilegium at de har 

et særdeles stærkt og gammelt fællesskab: “And it has highlighted the privileges we enjoy in 

the Danish Folk High School that we owe to the history and role of the school in Danish 

society. As [participant] said, we have a unicorn in the form of the FHS in the Nordic 

countries” (Bilag 2, 161-163). Højskolen er en enhjørning i det globale uddannelsesmiljø. 

Mens dette ofte fremhæves som en positiv unik egenskab, fremhæver deltager 9 netop, at 

fællesskabet dermed bliver meget dansk. Her ser vi igen, at man ikke burde tage for givet, 

at det globale fællesskab kan holde sammen, hvilket relaterer sig til det perifere begreb om 

skrøbelighed. De mange internationale skoler deler hverken fælles historie, kultur, politiske 

systemer etc. De er unikke hver især, og deres afsæt og motivation for at indgå i PFL, er af 

den grund også forskellig og landespecifik. Forskelligheden anses både som styrken og 

svagheden i PFL, uden at disse nødvendigvis udelukker hinanden. De danske højskoler har 

i forvejen meget til fælles, hvor de internationale ikke på samme måde har det. Det er denne 

manglende forbundethed, som deltagerne håber, at PFL som globalt fællesskab kan 

overkomme. 
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6.3 En forsigtig skrøbelighed  

Skrøbelighed kan i mange tilfælde ses i forlængelse af det perifere begreb om forskellighed. 

Som netop nævnt nyder de danske højskoler det privilegium at være en del af et dansk 

højskolefællesskab, som de internationale højskoler ikke har etableret på samme måde i 

deres respektive lande. Det betyder også at nogle internationale skoler, som deltager 1 

beskriver, føler sig alene, hvilket afstedkommer en følelse af meningsløshed: “Often we can 

feel alone and struggle to find meaning in the work we do especially coming from 

backgrounds different than the Danish Folk high school” (Bilag 2, 27-28). Der beskrives 

en mangel på fællesskab, og som det er tydeliggjort fra de mange andre beretninger, 

udfordres denne ensomhed og det manglende fællesskaber, som mange af skolerne står 

overfor, netop af troen på kærligheden, styrken og lysten til at finde løsninger på de lokale 

og globale problemer, man kæmper med i det daglige. 

Deltager 6 beskriver også en skrøbelighed, der er indlejret i frivillige projekter som PFL. 

Det er ikke etableringen af en fælles målsætning, der skaber skrøbelighed, men friheden til 

at deltage (Bilag 2, 89-92). Dermed bliver PFL også et fællesskab, der på mange måder er 

stærkt forbundet og alligevel skrøbeligt, da det udelukkende er baseret på eget initiativ. 

Fordi PFL’s ambitioner er så omfangsrige, kan det synes uoverskueligt at nå, da det kræver 

mange ressourcer at deltage i en i forvejen travl hverdag. Dette giver deltager 16 udtryk for: 

“Unfortunately, I don’t believe PFL as a project will affect my everyday work that much - 

all work that I invest in the project is not something I will be compensated for, why I have 

to prioritize my time” (Bilag 2, 318-320). Vedkommende mener ikke, at PFL vil påvirke 

vedkommendes daglige arbejde. Dette er en faldgrube for fællesskaber, som det PFL 

forsøger at etablere. For selvom der er den nødvendige fælles retning og lyst til at deltage, 

kræver deltagelsen mange ressourcer. 

Som deltager 9 giver udtryk for, har der været et dansk bias til stede under mødet på Bosei, 

der portrætteres som noget, der kan påvirke det sociale samvær negativt (Bilag 2, 182-191). 

Derfor er en øget sensitivitet og inklusion nødvendig, hvis fællesskabet skal kunne rumme 

alle og opretholdes. Deltager 20 beskriver ligeledes, hvordan brugen af sprog var dovent og 

ubetænksomt til mødet:  
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“The use of language was lazy and not thoughtful, refering to internationals 

as foreigners or guests. This langauge doesn't support the idea of equal 

partners, and the eagerness of Danes to jump into Danish when they 

thought no internationals were around was excluding. I expected better at 

an international seminar” (Bilag 2, 365-368). 

Det mener deltageren både kom til udtryk i måden, hvorpå danske deltagere refererede til 

de internationale deltagere som gæster eller udlændinge, ligesom de danske deltagere hurtigt 

slog over i dansk, når lejligheden bød sig. Der ligger her en kritik af, at nogle “hører til” og 

kan invitere “de andre” ind. Hvem bærer med andre ord magten til at inkludere og 

eksludere? Dette medfører, ifølge deltageren, at sproget forhindrer deltagerne i at optræde 

som lige partnere, ergo opstår der et hierarki og en magtstruktur, som er uhensigtsmæssigt. 

Skrøbeligheden udgør altså en risiko for at det globale fællesskab ikke kan opretholdes uden 

at være bevidst om forskelligheden. 
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7. Et praksisfællesskab 

 

Sang 124: For livet, ikke for skolen 

For livet, ikke for skolen 

det hørte vi gang på gang. 

Men udenfor skinnede solen 

og timen var timelang. 

Var hele livet en lektie 

med en remses absurditet? 

Man er stadig et bange barn 

der møder uforberedt. 

Poul Borum, udateret fra 1980’erne 

 

Højskolens pædagogiske tradition er noget helt særligt. Som beskrevet i del I, er højskolen 

fritaget for krav om eksaminer, pensum og diplomer. Det er dog ikke ensbetydende med, 

at højskolen ikke stiller krav til undervisningen, men højskolens pædagogiske og 

uddannelsesmæssige ophav er unikt.  

Som figur 4.1 viser, er praksis et tilstødende begreb i den globale højskole og har således en 

vis tyngde i forståelsen af fællesskabet som kernebegreb. Den særlige pædagogiske praktisk 

på højskolen er et samlingspunkt for deltagerne og således med til at skabe betydningen af 

den globale højskoles fællesskab. Praksisbegrebet er dynamisk, og under konstant 

indflydelse af samtidens tendenser og forståelser.  

PFL-deltagerne taler selv om højskolens praksis, hvorfor det er vigtigt for os undersøge, 

hvordan de selv forstår og bruger begrebet. Derfor har vi via. deltagernes egne ord 

identificeret en række periferibegreber, som er konstituerende for praksisbegrebets 

betydning på People’s Future Lab. Den særlige praksis på højskolerne gennem fri 

uddannelse og idéen om, at uformelle rum, har potentialet til at skabe mangfoldige 

undervisningsmiljøer, spiller en central rolle, hvorfor den pædagogiske frihed er et perifert 

begreb. Det samme er gældende for samtale, da dette ord netop beskriver den særlige 

undervisningstilgang baseret på erfaringsudveksling og uformel læring. 
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7.1 Den pædagogiske frihed 

En række deltagere sætter ord på forholdet mellem det formelle uddannelsessystem og 

højskolens pædagogiske frihed, som i højere grad er fordrende for læringsmiljøet ifølge 

PFL-deltagerne. Deltager 1 lægger vægt på inspiration gennem frivillig læring, og beskriver 

forholdet mellem den frie læring og uddannelsessystemer.  

“I identify very much with the concept of learning vs education. That 

learning does not necessarily happen in the context of a classroom. That a 

desire to want to learn and make a difference to oneself or the society by far 

outweighs education intervention simply because of the intent. This is not 

to dismiss the role of education, however a wholesome look into getting all 

humans on the bandwagon that learning is a never ending process and can 

happen in different stages and forms throughout an individual's life” (Bilag 

2, 17-22). 

Højskolens praksis bliver her sat i modsætning til den formelle uddannelse i 

undervisningslokaler, hvor der udelukkende er fokus på det faglige indhold. Praksisbegrebet 

er derfor stærkt knyttet til en følelse af fællesskab, sammenhold med andre mennesker og 

inspirerende undervisningsmiljøer – og står dermed i kontrast til latinskolen.  

Deltager 7 supplerer dette udsagn og lægger vægt på, at læring ikke nødvendigvis behøver 

at foregå på traditionel vis i et klasseværelse, og at PFL har formået at bevare følelsen af 

højskole hele vejen igennem: “What I really have enjoyed about the process is the feeling 

of it being ‘højskole’ all the way through, even when we were doing online seminars and 

had outside experts giving talks, that could have seemed very ‘latin school’, but there has 

been a sense of insisting on directing “sidetracked” moments back to the core” (Bilag 2, 

120-123). Selv de online seminarer og foredrag var for deltageren inspirerende og ramte 

kernen af, hvad det vil sige at være på højskole, og deltager 7 lægger vægt på, at 

vedkommende har en følelse af at lære ligeså meget af menneskene, som af indholdet. 

Denne praksis beskrives også som følelsen af samhørighed og fælles forståelse af et uudtalt 

mål med uddannelsen, som går ud over de faglige moduleres indhold. Der er ifølge deltager 

7 en stærk tro på forandring, der kommer ud af fællesskabet. At det er muligt at engagere 

og danne mennesker til at deltage i civilsamfundet (Bilag 2, 125-129).  

Det er dog interessant at dykke ned i, hvad følelsen af højskole betyder. Det knytter sig 

nemlig til praksisbegrebet samt til højskolen som sted. Denne praksis knyttes op på ord 
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som passion, frivillighed og frihed. F.eks. identificerer deltager 1 sig med den frie læring over 

for uddannelse, hvilket er særligt interessant, for når man ligefrem identificerer sig med et 

begreb som fri læring, får man et indtryk af, at vedkommende er personligt og 

følelsesmæssigt investeret i denne praksis (Bilag 1, 17-22). Læring skal gøre en forskel i sig 

selv – ikke for at afvise uddannelsens rolle i samfundet, men for at få alle mennesker med 

på vognen, og for at åbne op for, at læring er en uendelig proces og kan ske i forskellige 

stadier gennem menneskers liv. Praksisbegrebet forstås således som forskellig fra 

uddannelsespligten. Den frie læring fortsætter hele livet.  

Frivillighed og frihed er ord, som ofte gentages af deltagerne. Eksempelvis uddyber deltager 

9, at vedkommende har fået en helt ny forståelse af, hvad fri uddannelse egentlig betyder - 

netop at læringen, hverken er påtvunget nogen mennesker eller statsreguleret, men at den 

er sat fri og modtages frivilligt (Bilag 2, 199-202). Deltager 6 beskriver, hvordan man trods 

forskellighed samles i fællesskab (Bilag 2, 89-92). Dannelsen sættes af deltageren i relation 

til en bestemt atmosfære og indtager en placering mellem det individuelle og det fælles. Af 

deltager 3 beskrives denne atmosfære som tålmodighed, nysgerrighed, åbenhed og villighed 

til at forstå hinandens forskellige baggrunde, hvilket gør højskolen unik (Bilag 2, 48-49). 

Den pædagogiske frihed står således centralt i højskolens praksisbegreb forstået gennem 

PFL. 

Dette fælles pædagogiske ophav er essentielt for deltagernes praksisforståelser. De 

indledende faglige oplæg om teoretikere som Grundtvig og Freire, var med til at give en 

fælles forståelse for projektets udgangspunktet. Som deltager 26 beskriver, har PFL været 

med til at forbinde forskellige uddannelsessystemer og læringsmetoder i forskellige 

folkehøjskoler (Bilag 2, 476-478). Når man sammenligner forskellige metoder med 

ligesindede, evaluerer man samtidig sine egne. Det fælles udgangspunkt forankres dermed i 

praksisbegrebet og går forud for mødet. Samtidig videreudvikles begrebet gennem 

deltagernes samtaler, øvelser og feedback, hvilket på samme tid har givet en række deltagere 

indsigt i at f.eks. folkeoplysning har mange forskellige filosofiske og pædagogiske kilder, og 

at alt ikke kommer fra Grundtvig. Dette udtrykker deltager 6 også ved at lægge vægt på 

faren ved at de skandinaviske højskoler kan fremstå, som dem med en stærkest 

højskolepraksis, da traditionen gennem Grundtvig stammer herfra (Bilag 2, 101-103). Her 

understreges det, at det er vigtigt som dansk højskole ikke at holde sig fra at lære af andres 

praksisser og således videreudvikles højskolens dannelsestradition. 
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7.2 Samtale 

Flere af PFL-deltagerne udtrykker som sagt begejstring for erfaringsudvekslingen på PFL 

og lægger især vægt på gejsten og deres passion for højskoleprojektet. Det er for manges 

vedkommende blevet vækket på ny gennem mødet med ligesindede. Derfor karakteriserer 

vi samtale som perifert begreb til det tilstødende praksisbegreb.  

Deltager 2 føler sig f.eks. beriget og inspireret af alle de fantastiske mennesker, som 

vedkommende har mødt (Bilag 2, 41-42), ligesom mødet også står centralt for deltager 3, 

som ser mødet og samtalen med andre mennesker, som essentielle i udviklingen af 

højskolens praksis:  

“Our conditions and options for facilitating and developing adult education 

are very different, and I have in this meeting realised, that meetings are 

essential if we what to change the world. It is only in the meeting that we 

can feel each other and nourish common understanding” (Bilag 2, 51-53). 

Det pointeres, at deltagerne kommer med vidt forskellige forudsætninger for at indgå i PFL, 

og at selve mødet er afgørende, hvis sådanne forskelle skal overkommes. Den særlige 

højskolepraksis forudsætter nemlig det fysiske møde da det, ifølge deltager 3, kun er gennem 

mødet man kan “mærke” hinanden og “dyrke” den fælles forståelse (Bilag 2, 53). 

Vedkommende oplever nemlig, at PFL faciliterer et rum, der muliggør en nær relation, hvor 

man kan samles om hinandens forskelligheder og udvikle og facilitere “global 

voksenuddannelse”. 

Deltager 9 udtrykker også, at seminaret har givet vedkommende en følelse af at være en del 

af en større gruppe eller bevægelse, der arbejder mod et fælles mål, og at vedkommende 

deraf opnår håndgribelig inspiration fra praksis på andre skoler (Bilag 2, 157-159). Læring 

gennem udveksling af forskellig højskolepraksis understreges også af deltager 10, som 

pointerer, at det har været inspirerende og ”eye-opening” at se andre højskolelærere 

undervise, og meningsfuldt at være en del af en gruppe, hvor alle deler en passion for 

højskole (Bilag 2, 215-217). Det er dette fælles sammenhold, som opstår gennem mødet og 

samtalerne med ligesindede verden over, der gør størst indtryk og indrammer deltagernes 

forståelse af den særlige højskolepraksis. Gennem interkulturelle møder og politiske 

diskussioner var deltagerne modige nok til at være uenige, og samtidig lytte til hinanden, 

hvilket skabte mulighed for en rummelig og tryg praksis, som ifølge deltager 10 og 18, uden 
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tvivl kan spores tilbage til, at deltagernes fællesnævner er højskolen (Bilag 2, 212-213 & 331-

333). 

Andre betoner dog behovet for mere bevægelse og generelt flere pauser, da PFL’s program 

har været samtaletungt og intenst. Deltager 20 følte f.eks. ikke at seminaret udviklede sig, 

da samtalerne til de strukturerede sessioner blev ved med kredse om de samme emner:  

“I felt the seminar didn't progress, we talked around the same topics in 

similar ways the entire time. I stole a car and drove with 2 others to get an 

ice cream in praestoe, as I just needed a break from the environment and 

topic. I felt this could have been something all participants could have 

benefited from” (Bilag 2, 369-372). 

Deltager 20 følte altså ikke, at samtalerne udviklede sig, hvilket deltager 27 tilslutter sig med 

ønsket om selv at kunne vælge emner, tempo og samtalepartnere, da nogle debatter blev 

afbrudt pga. faste tidsplaner, lige da snakken nåede sine bedste øjeblikke: “I would rather 

eat a slice of bread with water after missing the scheduled lunch time than missing an 

important moment of debate about topics I care for” (Bilag 2, 505-507).  

For disse deltagere var samtalen som periferibegreb af stor betydning for praksisbegrebets 

indhold, hvorfor de udtrykker en utilfredshed når højskolens ikke formår at udleve sit 

samtalepotentiale. Deltager 27 sætter sit ønske om mere væsentlige samtaler på spidsen ved 

at illustrere, at vedkommende hellere vil spise brød og vand til frokost, end gå glip af de 

samtaler og øjeblikke, som kan rykke noget ved folk (Bilag 2, 503-505). For deltager 27 er 

de tungere emner under mere strukturerede samtaler vigtigere, da deltageren har fokus på 

den faglige samtale, hvilket også er et element af højskolepraksis.  

Man efterlades dog med et indtryk af, at seminaret på mange måder fungerer, fordi det 

simulerer et mini-højskoleophold, hvor deltagerne tilbringer al tid sammen og således 

indgår i et intenst forløb med alt hvad højskole indbærer af fællessang, måltider, møder og 

sovesal. Deltager 14 fortæller om muligheden for at få lov til at genleve følelsen af at være 

elev gennem “(...) the learning, the playing and getting to know new people that may be my 

friends one day” (Bilag 2, 275-277). Vedkommende træder ud af højskolelærerpositionen, 

og nyder elevoplevelsen i mødet med nye mennesker, fortællinger og indtryk. I den funktion 

suger vedkommende energi og inspiration til sig.  



Noget om Højskoler 

119 Del II  

Deltager 25 er højskolelærer på en international højskole og har en interessant formulering, 

da vedkommende beskriver sit indtryk “(...) after visiting real Danish folk high schools (for 

the first time in my life). I felt the atmosphere of that place and saw the students full of 

energy motivation and creativity” (Bilag 2, 457-458). Deltageren udtrykker begejstring for 

højskoleoplevelsen på seminaret på Bosei, ved at møde elever og beskriver også, at 

vedkommende faldt i snak med elever på Bosei, hvilket var særligt inspirerende, og ønsker 

at tage disse indsigter opstået i mødet med elever og lærere, med sig hjem til sit eget arbejde.  

“Thanks to the PFL I felt more connected to the teachers and educators all 

around the world. I see the solidarity and togetherness. I hope our work can 

really create new mindset and we can be changemakers. After all the courses 

in PFL I feel also closer to my colleague who take part in the project with 

me. Both of us want to use this opportunity for personal development as 

well as improving our organization” (Bilag 2, 464-468). 

Et andet eksempel er deltager 23’s oplevelse om at overskride sine egne grænser under 

workshoppen “Outdoor/Balancing group”. Vedkommende startede meget skeptisk ud og 

var nervøs for, at det ville tage for lang tid og være meningsløst. Men workshoppen viste 

sig at være en god oplevelse, fordi deltageren blev skubbet ud af sin comfort-zone, hvilket 

var givende, da vedkommende netop forsøger at lære sine egne elever, at være nysgerrige 

og skubbe til sine grænser. Indsigten bestod således i, dels at man ikke kan prædike mantraer 

om vigtigheden i at komme ud af sin comfort zone, uden selv at være parat til det samme, 

men også at sådanne aktiviteter må faciliteres og ikke bare opstår ud af det blå (Bilag 2, 405-

413). 

I den forstand fremstår seminaret som en intens og accelereret gengivelse af et længere 

højskoleophold, hvor højskolelærerne får nye indsigter ved at føle sig som elev påny. De 

uformelle møder og samtaler som praksis, som man ikke finder i det formelle 

uddannelsessystem, er som periferibegreber til praksisbegrebet af stor betydning. 
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8. Et forandringsfællesskab 

 

104: Du skal plante et træ 

Du skal plante et træ. 

 Du skal gøre én gerning, 

som lever, når du går i knæ, 

en ting, som skal vare 

og være til lykke og læ 

Piet Hein, 1948 

 

Det sidste tilstødende begreb vi vil vende opmærksomheden mod er forandrings-begrebet. 

Det er det sidste vi behandler, fordi mange af de tråde, hvor højskoleforståelsen på People’s 

Future Lab ikke står uanfægtet, samles i forandringsbegrebet og dets relation til de globale 

udfordringer. 

En stor del af det indhold, som den globale højskole som forandringsfællesskab tilskrives kan 

findes i idéen om politiske venskaber. Fællesskabet får en retning, hvor man handler sammen. 

Man ser mod de globale udfordringer som mål, men ser også på dem med håb og mod for 

fremtiden. Der er en forståelse af, at fællesskabet kan gøre en forskel. 

Forandringen står også centralt i form af de change agents man søger at uddanne. PFL og går 

ud på at forandre ungdommen - at skabe en gejst for handling og selvtillid til at deltage i 

samfundet. PFL-deltagerne forstår nemlig forandring som det at danne aktive medborgere. 

Det er ikke deltagerne på PFL, der kommer til at gøre en forskel i samfundet, men de elever, 

som de respektive undervisere kommer til at arbejde med. Det skal bl.a. ske gennem en 

form for bevidstgørelse blandt både højskolelærerne og eleverne. 

Alligevel er man uenig om, hvor centralt de globale udfordringer skal stå. Idéen om change agents 

sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt eleverne også skal skabe forandring. Selvom der ikke 

er nogen der mener, at man skal tvinge nogen til at gøre en forskel, er der røster, der mener 

at udfordringerne bør stå mere centralt, og at forandring derfor også nærmere er et skal end 

et kan. 
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8.1 Et politisk venskab 

Det perifere begreb om politisk venskab er hentet direkte fra deltagernes egne refleksioner. 

Bl.a. deltager 23 kobler direkte venskabet med politik, og beskriver i sine refleksioner, 

hvordan konceptet politisk venskab, efter mødet, har fået væsentligt mere afgørende 

betydning: 

“Political Friendships: I really feel like this concept now has a much more 

significant meaning to me. I have been a teacher in a folkhigh school for 

many years, and every [semester] our story to the students is about the magic 

and significance of the friendships that the build at the school. (...) But with 

the reflections on the political friendship that we have talked about here I 

think that we can add even more value to the concept of friendships, and 

for me it gives the meaning of the movement coming through. Our 

friendships are more that just fun, support and good memories – they also 

have the potential to change the world” (Bilag 2, 415-423). 

Af deltageren beskrives det venskab, der opstår på højskolen både som magisk, men at det 

politiske aspekt kan tilføje venskab endnu større værdi. Ud af venskabet kan en bevægelse 

vokse, der foruden at indeholde den rene venskabelige relation, også indeholder et politisk 

formål, der har potentiale til drive (global) forandring. Dermed er det politiske venskab med 

til virkelig at gøre fællesskabet til et forandringsfællesskab. 

Dette politiske venskab bliver til dels det, der skal gå ind og kompensere for, at man ikke 

på samme måde har en fælles historie og kultur som man har i den danske 

højskolebevægelse. Det politiske venskab handler om, at man understøtter de internationale 

højskoler med de ressourcer den danske højskole har. Deltager 9 stiller spørgsmålet, 

hvordan danske højskoler kan dele deres privilegier med internationale: 

“How do we motivate our own staff, boards, schools, etc. to participate and 

share our privileges with our international partners? Without going into the 

role of ‘saviours’ or ‘experts’ that should help the poor, the black and the 

uneducated towards a better life by colonization or cooptation?” (Bilag 2, 

169-172). 

I det politiske venskab ligger der altså også en idé om, at man skal være lige i fællesskabet. 

Danskerne burde ikke fremstå som “experts” eller “saviours”, der har løsningerne. 
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Etableringen af politiske venskaber kan facilitere en deling af viden, personlig som faglig, 

der forsyner folk med de fornødne ressourcer til at overkomme et givent problem. Ligeledes 

kan selve etableringen af et fællesskab, der bunder i venskabelighed, skabe (politisk) 

forandring, der kan synes utopisk, som deltager 7 udtrykker det (Bilag 2, 136-137). 

Begrebet om politisk venskab giver således fællesskabet politisk indhold. Men det knytter sig 

også til den emotionelle personlige forbindelse mellem deltagerne. Venskabet beskrives af 

deltager 23 som magisk (Bilag 2, 416-418). Der er noget så grundlæggende stærkt ved det, 

at det er i stand til at drive forandring - politisk forandring. Det ses muligvis tydeligere hos 

deltagerne 1, 11, og 15: Der er en gennemgående opfattelse af, at PFL-seminaret har været 

en motivation. De bruger ord som “vigor”, “motivation”, “proud”, “enthusiasm”, og 

beskriver en oplevelse af at have fundet “a small light” (Bilag 2, 33-34, 230 & 299). Den har 

tændt en gnist for det højskolearbejde, som deltagerne hver især laver, og fremhævet en 

faglig stolthed i deres arbejde. Det samarbejde der er opstået på seminaret har for mange 

været en gnist af håb. Der er troen på, at man i fællesskab kan skabe forandring. 

Deltager 7 taler her om at have oplevet en følelse af empowerment, altså en styrket virkelyst 

og myndiggørelse: “(...) it has been empowering to know and be reminded as well that I’m 

not alone in the trust in believing that change is possible even though it can feel utopian” 

(Bilag 2, 136-137). Denne empowerment opstår som en konsekvens af at vide og blive 

mindet om, at man ikke er alene i troen på at forandring er mulig, selvom denne synes 

utopisk. Deltageren bliver empowered, fordi der gennem højskolen etableres et fællesskab, 

der tror på, at man sammen kan gøre en forskel. Fællesskabet står som det, der bemyndiger 

individer til at føle, at de kan gøre en forskel.  

Deltager 7 beskriver videre en hjertevarme, som opstår på PFL og i højskolens fællesskab - 

en delt passion der giver styrke til det potentiale, der ligger indlejret i højskolen (Bilag 2, 

139-141). Styrken ligger i, at det er muligt at samle individer fra hele verden, dele en fælles 

forståelse og blive enige om behovet for forandring. 

8.2 Change agents - at uddanne til forandring 

Ud over politisk venskab har vi identificeret change agents som et periferibegreb, der både 

knytter sig til forandring, men også relaterer sig til praksis-begrebet. Udtrykket har vi fra PFL 

selv, da formålet med projektet ifølge dem selv, er at uddannelse til forandring ved at skabe 

change agents (FFD, 2022i).  
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Mens der på den ene side er et håb om, at forandring er mulig, ligger der dog også et ansvar 

om at gøre en forskel. “What is my role in this”, spørger deltager 1 retorisk (Bilag 2, 14-15). 

Deltagernes rolle er, at gøre noget. Det er netop dette ansvar, der svinger med i deltager 

23’s bekymring om at PFL bare er greenwashing, hvis ikke der også handles (Bilag 2, 433-

440). At det kan have negative konsekvenser, hvis det blot er ord og ikke handlinger - hvis 

man ikke aktivt adresserer de globale klimaudfordringer, man siger man vil gøre noget ved. 

I tråd med dette opsummerer deltager 15: “We have to keep reminding ourselves of how 

we are relevant to the society surrounding us - locally and globally” (Bilag 2, 288-289). Det 

ligger også implicit i deltager 23’s kritik: 

“I think that it is deeply problematic if we internally and externally believe 

that we are doing anything to combat the climate crisis, and then essentially 

don’t have any impact/perhaps even a negative impact, understood as the 

risk of believing that we are doing something that we are not actually. I think 

that there are already methods of how to make a difference. This is deeply 

concerning for me, also in relation to teaching – the students I meet in the 

classroom in conversations are critical and curious and they see through 

greenwashing. I think that this is about framing and concepts and calling 

issues by the right name – I think we owe this to our students and ourself” 

(Bilag 2, 433-440). 

Gør det i virkeligheden mere skade at tro, at man gør en forskel, når det i realiteten er mere 

ord end handling? Når de globale udfordringer bare bliver italesat, uden at der faktisk bliver 

lagt handling bag ved ordene? Deltager 23 advarer i hvert fald mod, at hvis der hele tiden 

bliver talt om bæredygtighed samt at drive forandringen fremad, uden at der reelt bliver set 

på konkrete tiltag, kan det være med til at underminere det som man på PFL egentlig samles 

om. At få tiltagene ned på et konkret, jordnært niveau ligger da også allerede som en stor 

del af PFL’s praksistilgang. Deltager 23 efterlyser, at der faktisk ses på konkrete tiltag, også 

når det kommer til den måde, der undervises på. Når der tales forandring må det følges op 

med handling, så det ikke bare er greenwashing. 

Ansvaret for at gøre en forskel gør sig dog primært gældende ift. handling i det små. 

Forandringen skal hovedsageligt ses i en lokal kontekst. Dvs. at forandring ses som noget, 

der kommer nedefra. Det er på skolerne, i undervisernes dagligdag, at det faktiske 

forandringsarbejde vil foregå. Som deltager 1 siger, er det de lokale “trend setters” og 

“change makers” i lokal-samfundene der må drive forandringen: 
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“It is important that the trend setters and change makers in our respective 

communities drive narratives geared towards addressing emerging and 

important issues in our lives. To interrogate interventions geared towards 

Climate change , sustainability measures, democracy , war, poverty and to 

ask ourselves one important question. What is my role in this” (Bilag 2, 10-

15). 

Det er altså i græsrødderne, at forandringen skal findes, ikke i store policyforslag eller 

internationale hensigtserklæringer. 

Når der bliver talt om forandring, må dette således ses i lyset af PFL’s ambition om at skabe 

såkaldte change agents (FFD, 2022i). Men det er ikke deltagerne på PFL, der skal være disse 

change agents - de skal i stedet uddannes på skolerne derhjemme. Deri ligger et håb om at 

den inspiration, som PFL-deltagerne har fået, vil sprede sig som ringe i vandet hjemme på 

uddannelsesinstitutionerne. Change agents som periferibegreb handler, som deltager 1 

reflekterer over, om de “trend setters”, der sætter fokus på vigtige emner i deres hjemland 

(Bilag 2, 10-12). Det er dem, som højskolerne skal uddanne. PFL’s virke ligger således i 

lokalsamfundene. Det er dér, hvor deltagerne videregiver den gejst de har fået på seminaret. 

Dér at de kan gøre en forskel.  

Og det er særligt én tilgang til denne form for (ud)dannelse der fremhæves af deltagerne: “I 

have experienced the power of narratives” skriver deltager 1 (Bilag 2, 10). Og 

vedkommende er ikke den eneste. Gentagne gange taler deltagere om, hvordan de gennem 

PFL er blevet bevidste, dels om hvad de har til fælles, men også om, at de kommer fra 

meget forskellige verdener. Bevidstheden kommer netop gennem de narrativer, som alle 

deltagerne har med sig. Som deltager 12 fremhæver: At bruge disse fortællinger, det er “god 

højskole” (Bilag 2, 249-250). Ifm. disse fortællinger, fremhæves omgivelsernes rolle i at 

hjælpe fortællingerne på vej, både af Bosei Idrætshøjskole som fysisk sted, men også det 

mellemmenneskelige rum. For selvfølgelig kræver det mod at dele ud af sine meget 

personlige oplevelser. Netop dér får fortællingerne deres betydning, da vi gennem sådanne 

fortællinger kan løfte det ansvar, vi har, når det kommer til klima, demokrati, krig og 

fattigdom. 

At uddanne til forandring handler altså om at blive bevidst om de forudsætninger, som 

andre lever under. Her er det især de danske højskolelærere, der fremhæver, hvordan de har 

fået udvidet deres horisont, som f.eks. deltager 12:  
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“Det er sundt og spændende at blive opmærksom på hvilke virkeligheder de 

arbejder i. Det sætter vores egen hverdag i perspektiv, og de stiller spørgsmål 

som jeg ellers ikke får. Det er god højskole” (Bilag 2, 248-250). 

Men på trods af, at narrativer er stærke måder at videregive oplevelsen af at måtte kæmpe 

væsentligt hårdere kampe for at få en højskole til at køre, kan det ikke nødvendigvis 

nedbryde alle forståelsesbarrierer. Deltager 9 fremhæver, hvordan det er svært at sætte sig 

ind i de udfordringer andre (internationale) deltagere står over for (Bilag 2, 167-169). Hvis 

det allerede er svært på selve seminaret, virker det for vedkommende endnu sværere at 

skulle videregive denne oplevelse til elever og kollegaer derhjemme uden den direkte 

interaktion med de internationale. De perspektiver, som deltager 12 oplever ovenfor, kan 

vedkommende kun opleve, fordi der er blevet skabt et internationalt fællesskab på PFL, 

hvor omgivelserne gør det muligt at dele disse oplevelser. Fællesskabet på PFL udgør altså 

en vigtig del af forandringsforståelsen og omvendt. 

Mens narrative fortællinger, personlige historier og skæbner, helt sikkert fremhæves som en 

måde bedre at kunne sætte sig ind i andres sko på, er deltagerne også generelt bekymret for, 

hvordan den bevidsthed de selv har opnået kan gives videre. Her ligger en spænding mellem 

på den ene side en forståelse af, at man har et ansvar for at gøre noget - at man skal gøre 

noget - og på den anden side den frihed, der ikke foreskriver eleverne, hvordan de skal 

gebærde sig i verden. Deltager 15 sætter spørgsmålstegn ved, hvor formynderisk praksis på 

højskoler kan og skal være (Bilag 2, 295-298). Tanken om den fri læring strider på mange 

måder imod et imperativ om, at højskoleelever skal gå ud og forandre verden. Dette er et 

modsætningsforhold der er centralt for PFL.  

Men det er ikke fordi der som sådan er to lejre. Som deltager 1 fremhæver, handler det jo 

ligeså meget om at give plads til de fortællinger og stemmer, der har noget værdifuldt at sige 

(Bilag 2, 10-15). Eller på et rent praktisk plan, når deltager 27 efterlyser mere tid til at få talt 

med de deltagere, der har specifikke udfordringer ved deres institutioner - hvad er det de 

faktisk oplever (Bilag 2, 509-514)? Bare det at fortælle disse historier, kan være mere end 

nok til at drive forandring - det er “the power of narratives”. Det er gennem denne form 

for eksponering, at højskolen kan uddanne change agents. 

Det er altså et uhyre komplekst forandringsbegreb vi har med at gøre. Det er spændt ud 

mellem at kunne og at skulle forandre, men de er ikke nødvendigvis modsætninger. Lad os 
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derfor dykke længere ned i denne spænding og hvordan den forholder sig til de globale 

udfordringer. 

8.3 At kunne og at skulle forandre 

Der er en form for ustabilitet i hele begrebskonstellationen på PFL. Den kommer til udtryk 

i alle de tilstødende begreber, men er især tydelig når det kommer til forandringsbegrebet. 

Ustabiliteten kommer i høj grad fra den stilling som det perifere begreb om globale udfordringer 

indtager. 

Det ses i nogle af de kritiske spørgsmål, som deltagerne implicit stiller: Hvor meget ansvar 

kan man pålægge den enkelte højskoleelev? Hvor teoretisk behøver dannelse at være hvis 

vi vil gøre en forskel? Gør vi mere skade end gavn, hvis der ikke kommer effektive resultater 

ud af initiativet? Og i hvor høj grad er det vigtigt at være realistisk i sine ambitioner? Der 

har ikke været fuldstændig enighed om målet for projektet. Som deltager 15 siger, er målet 

ikke helt klart: 

“The aim of the PFL has somewhat been a bit unclear - how much focus 

should the sustainability agenda have and how much is it creating a global 

højskole movement. During the seminar it has somewhat been a benefit - 

because there has been the possibility to discuss different aspects according 

to your main interest” (Bilag 2, 280-283). 

Mens de fleste fremhæver fællesskabet som et udgangspunkt for fælles handling, er der ikke 

enighed om, at man er ambitiøs nok i denne handlen, altså at der er stemmer, der ønsker at 

de globale udfordringer står mere i fokus for både fællesskab og forandring. 

Til at starte med er det relevant at zoome ind på deltager 12, der ytrer en bekymring for at 

trække projektet ned ved at være for realistisk (Bilag 2, 244). Tydeligvis er der hos 

vedkommende en ambition og et håb om at kunne skabe forandring. Men vedkommende 

ser også sig selv begrænset i, hvad de kan opnå. Mens dette primært er et ressourceproblem, 

handler debatten også om, hvor formynderisk man kan være om forandringen. Deltager 15 

sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt man vil kunne få eleverne til at tage ansvar (Bilag 2, 

295-298). Man er altså ikke fuldstændig enige om, at forandring kan og skal være centralt 

for PFL. På den måde sås der også til dels tvivl om, hvor direkte dannelsen skal have 

forandringen som formål. På den anden side er der bekymring for, at manglen på konkrete 

tiltag undergraver idéen for PFL. Her er det især deltager 23’s bekymring for greenwashing 
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(Bilag 2, 436-440), der tydeliggør, at der er også eksisterer et ønske om, at forandringen skal 

stå stærkere og mere konkret som mål (Bilag 2, 427-431). 

De to hensyn er dog ikke uforenelige. PFL har trods alt en officiel ambition om at anvende 

aktionslæring, altså at lære gennem anvendelse, at lære ved faktisk at forsøge at gøre en 

forskel (FFD, 2022i). Denne undervisningsmetode har f.eks. netop til hensigt at danne 

elever til forandring, uden at foreskrive, hvad der skal ske. Når projektet bevæger sig videre 

til den fase, hvor de konkrete forløb bliver sat i gang, vil det muligvis vise sig, at begge 

hensyn vil være blevet tilfredsstillet, og at man er enige om, at projektet både kan og vil gøre 

en forskel. 

Det er da netop også nogle af de samme deltagere, som ytrer bekymring, der også udviser 

håb for, at disse udfordringer kan overkommes. Deltager 12 savnede f.eks. mest af alt tid 

til at gøre teorierne anvendelige og at få al den viden, deltagerne har opnået, ned på jorden 

(Bilag 2, 236-237 & 252-255). Deltager 15 giver også udtryk for, at man burde tage ansvar 

(Bilag 2, 285-289). Og deltager 23 mener trods alt, at der er et enormt potentiale i de 

venskaber, de har opnået (Bilag 2, 415-423). På trods af en nagende ustabilitet i 

forandringsbegrebet og på trods af, at det anfægtes, hvor centrale de globale udfordringer bør 

være, er det altså en mulighed, at denne ustabilitet vil blive ophævet senere i projektet. 

Ikke desto mindre samles ustabiliteten i højskoleforståelsen på PFL sig i 

forandringsbegrebet og de globale udfordringer. Således er der altså både et element af at 

forandring er noget der kan ske, men også noget der skal ske. Forandringsforståelsen står 

lige nu spændt ud mellem muligheden for at gøre en positiv forskel og et imperativ om at 

handle.  
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522: Her rejses en skole som mange før 

Her rejses en skole som mange før, 

snart er de hundred og én vel ude, 

her råbes atter det gamle: hør! 

Se ud! stryg duggen af sjælenes rude! 

De kendte sange, 

som hundred gange 

vi hørte før i de danske vange, 

||: vil lyde her. :|| 

Jakob Knudsen, 1907 
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Ligesom højskolen har haft for vane at fremhæve vigtigheden af at kende sin plads i 

historien, har nutidens højskole også sin egen historie. En historie, som People’s Future 

Lab er en del af. Historien og de begreber, der bruges om den, udgør i en hermeneutisk 

forstand de forventninger, vi har til fremtiden. Da højskolen ser sig selv, som en historisk-

poetisk skole, kan man også på PFL trække en linje fra det, der var, til det der er, og 

forventningerne til fremtiden. Som spydspids for FFD’s etablering af et globalt 

højskolenetværk er højskoleforståelsen på PFL med til at sætte kursen for, hvordan affødte 

initiativer vil forstå højskolens opgave. PFL cementerer de forventninger, som deltagerne 

har til højskolen og udgør dermed ikke kun et historisk situeret fænomen, men også en 

horisont for fremtiden. 

PFL er et af de højskoleprojekter, der muligvis kan fortælle os noget om, hvordan 

fremtidens højskole vil se ud. Flere af de centrale udviklinger i højskoledebatten spejler sig 

i de forståelser af den globale højskole, som PFL-deltagerne har. Men også ift. sin samtid, 

er der små forskelle mellem PFL og debatten i den danske højskole. 

I del III beskæftiger vi os med debatbøgerne, der går under overskriften Højskolen til debat. 

Vi lader os styre af vores andet forskningsspørgsmål: 

Hvilke meninger af den globale højskole på PFL 

kan begrebshistorisk spores i “Højskolen til debat”? 

Vi sporer den begrebsudvikling, der har fundet sted siden den første debatbog blev 

offentliggjort i 1961, frem til at den nyeste blev udgivet i 2016 og hvordan 

højskoleforståelsen på PFL relaterer sig til disse. Vi undersøger, hvordan begreber som de 

globale udfordringer gør deres entré i højskoleverdenen, og hvordan betydningen af det globale, 

praksis, og forandring til dels anfægtes. Forandringerne trænger helt ind i kernen, til 

fællesskabet, hvorved fællesskabet bliver mere fokuseret på konkret handling ved specifikke 

udfordringer. 

For at hjælpe læseren gennem den historiske udvikling har vi nedenfor illustreret de to 

yderpunkter for vores begrebsrejse. I figur 9.1 er højskoleforståelsen på PFL gengivet. I 

den anden ende findes figur 9.2, hvor vi for et overbliks skyld har tilpasset figuren til den 

højskoleforståelse der findes i den første debatbog fra 19615. Disse to figurer skal fungere 

                                                
5 Figuren beror ikke på en selvstændig analyse af Højskolen til debat fra 1961 (Rosendahl 1961c), men er 

opstået i vores begrebshistoriske analyseprocess i relation til højskoleforståelsen på PFL. Den er således ikke 
udtryk for en fyldestgørende forståelse af højskolen i 1961. 
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som hjælpemidler til at kunne følge med i den begrebslige udvikling. I sammenligningen 

bliver det tydeligt, hvor de mest væsentlige meningsforskydninger har fundet sted. 

Figur 9.1 Højskoleforståelsen på PFL 

 

Men lad os begynde, der hvor højskoleforståelsen fra 1961 står relativt uanfægtet på PFL: 

Ved den konkrete tilgang til dannelse - ved praksis. På PFL får praksisbegrebet, som 

gengivet i kapitel 7, sin primære betydning af de perifere begreber om pædagogisk frihed og 

samtale. Mens de konkrete begreber ikke er de samme, giver disse overordnet set 

praksisbegrebet den samme mening, som den altid har haft. De grundtvigianske begreber 

om den levende vekselvirkning og det levende ord, skolen for livet, og det historisk poetiske, handler 
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i 1961, på de afgørende punkter, om de samme tilgange til dannelse som på PFL. Man er i 

opposition til det formelle uddannelsessystem, man fremhæver, at dannelsen skal være 

relevant og levende for den enkelte, og at læring er mere end bare at lytte. Dermed ikke 

sagt, at der ikke har været levende debat om, hvordan højskolen bedst varetager sin 

pædagogiske opgave. Gennem tiden er historieundervisning og foredrag både blevet 

suppleret og erstattet med dialog, kunst og erfaringsbaseret undervisning, men det har altid 

været med reference til netop idéen om, at højskolen har en særlig pædagogisk praksis, der 

kan mere end den undervisning, som foregår i det formelle uddannelsessystem. 

Hvor praksis-forståelsen trækker tydelige tråde tilbage til 1961 og de grundtvigianske 

begreber, kan globalitets-begrebet ses som et udtryk for en meningsforskydning i den danske 

højskole generelt, og særligt på PFL. Som historisk-poetisk skole har fællesskabet for det 

meste refereret til et folkeligt fællesskab, der er baseret på et fælles sprog, en fælles historie 

og en fælles kultur. Der har dog altid været interesse for det internationale. Det globale har 

på sin vis altid været en del af højskolen, i form af det universelle. Når det folkelige på PFL 

altså er erstattet af det globale, er det ikke fordi det folkelige, med sit fokus på det fælles 

kulturelle ophav, er forsvundet. Det folkellige og universelle forstås som hinanden 

forudsætninger. Lokal forankring af PFL projektet er en forudsætning for et globalt 

fællesskab. Men hvor fællesskabet i 1961 havde det folkelige som sin kontaktflade i 

fællesskabet, er kontaktfladen på PFL det menneskelig-universelle: Det globale. Dette 

medfører imidlertid også, at forskellighed og skrøbelighed, som forudsætninger for det globale 

fællesskab, får betydning. 

Når det globale står særdeles centralt på PFL, hænger det sammen med, at 

forandringsbegrebet har udviklet sig i historiens løb og nu har en særligt vigtig position på 

PFL. Dette må først og fremmest ses i lyset af, at det vi på PFL har identificeret som det 

perifere begreb om globale udfordringer, er rykket tættere ind på det man kunne kalde 

højskolens front mod samfundet. Højskolen har altid set sig selv som en relevant aktør i 

samfundet. Men hvor det i 1961 i højere grad er nationale udfordringer og sikringen af det 

danske demokrati, der er i centrum, bliver udfordringerne i stigende grad globale. På den 

ene side rykker demokratiet tættere ind på fællesskabet til det i 2016 er hovedfokus for 

debatbogen. Og på den anden side bliver de andre udfordringer, der tages op, i stigende 

grad af global karakter - teknologisk udvikling og miljø gør sit indtog i 1984, og på PFL er 

klimaet i sidste ende den store globale udfordring. Idet disse udfordringer bliver mere 

centrale, begynder forandringsbegrebet også at få større vægt ift. hvad man er fælles om - 
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og her kommer det politiske venskab ind på PFL - et venskab der også til en vis grad skal 

kompensere for den skrøbelighed, som det globale fællesskab har. 

Figur 9.2 Højskoleforståelsen i “Højskolen til Debat” 1961 

 

Da de globale udfordringer er kommet ind, rusker de op i en gammel spænding, der altid 

har eksisteret mellem praksis- og forandrings-begreberne. Debatten kan føres tilbage til 

kampen mellem vækkerne og oplyserne i 1961. I 1961 vandt livsoplysningen kampen - 

oplysning blev set som højskolens formål. Mens denne vendte sig mod samfundet, var der 

i højere grad tale om indirekte forandring: Man skulle danne levende borgere for at skabe 

et godt samfund. Forandring var altså et mål for højskolen, omend indirekte. Med de globale 
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udfordringers indtog bliver den konkrete handling i samfundet dog vigtigere. Især på PFL 

kan man tale om, at der er en bevægelse hen mod, at udfordringerne burde stå i centrum på 

højskolen. Man kan muligvis tale om en vækkelsens renæssance, da det i dag i højere grad bliver 

anset for vigtigt, at højskoleeleverne skal blive bevidste om verdens udfordringer og gives 

de rette værktøjer til at gå ud og gøre en forskel i samfundet. 

Disse debatter vil vi i del III dykke ned i. Kapitel 10 beskæftiger sig med udviklingen af 

praksis-begrebet, og kapitel 11 med forskydningen fra et folkeligt til et globalt fællesskab. 

Kapitel 12 ser på, hvordan forandrings-begrebet i løbet af højskolens frontforskydninger har 

påtaget sig en ny betydning, og kapitel 13 beskæftiger sig med debatten om, hvorvidt man 

skal opfordre til direkte at forandre verden eller nærmere skal gøre det indirekte gennem 

almendannelse - en debat der eksisterer mellem praksis- og forandrings-begreberne. Inden 

vi gør dette, vil vi dog i kapitel 9 kort beskrive vores kildemateriale for denne del: Højskolen 

til debat.  
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9. Strejftog i Højskolen til debat 

 

408: Stenen slår smut på det danske vand 

Stenen slår smut 

på det danske vand 

smidt af en legende hånd. 

Ringene rammer et andet land. 

Danmark, din skaberånd 

går som vinden mod øst, 

går som solen mod vest 

og over Atlanten! 

Søren Eppler, 1990 

 

“Af alle skoleformer er højskolen den mest egocentriske. Den betragter og bedømmer 

uafladeligt sig selv, den drøfter utrætteligt sin egen eksistensberettigelse” (Nielsen 1961, 

164). Siden den første højskole åbnede i Rødding, har højskolen livligt diskuteret sig selv i 

taler, jubilæumspublikationer og ikke mindst i Højskolebladet. Spørger man Ove Korsgaard 

udgør debatantologien Højskolen til Debat fra 1961 (Rosendahl 1961c) et højdepunkt i denne 

tradition for refleksion over, hvad højskolen er for en størrelse (Korsgaard 2021). Bogen 

fra 1961 udgør ikke specialets højdepunkt, men får en central rolle i vores begrebshistoriske 

analyse, fordi den sætter tonen an for de efterfølgende debatantologier.  

Debattraditionen fra 1961 er blevet holdt i hævd gennem årene, hvoraf vi har udvalgt de 

debatantologier, der ikke er udgivet af specifikke højskoler eller elevforeninger, men 

alligevel ønsker at sætte Højskolen til debat. I 1984 udgiver Finn Slumstrup, som redaktør, 

en debatbog (Slumstrup 1984b, 7), og i 1991 tilføjer Else-Marie Boyhus, tidligere lærer på 

Krogerup og daværende redaktør på højskoleblade, endnu et eksempel til rækken (Boyhus 

1991b). Det nyeste skud på stammen findes i Rasmus Kolby Rahbeks antologi Demokratisk 

dannelse: Højskolen til debat (Rahbek 2016b). Denne behandler vi som People’s Future Labs 

samtid.  
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De fire bøger er naturligvis ikke dækkende for den samlede højskolehistorie. Især 1961-

bogen bærer præg af, at det er toneangivende højskolestemmer, der kommer til orde. 

Ligesom meget af Christen Kolds forfatterskab er sparsomt og hans foredrag og brandtaler 

ikke er blevet nedskrevet, er meget af den historiske hverdag utilgængelig for os.6 Mens 

Højskolen til debat ikke er skrevet i et dagligdagssprog, har debatbøgerne haft indflydelse 

på dagligdagens højskolepraktikere, om ikke andet gennem italesættelsen af højskolen på 

bestemte måde. Johannes Rosendahl, redaktør op 1961-udgaven af Højskolen til debat, 

indleder bogen med følgende: 

“Hver Forfatter tegner sig selv, og Ingen taler paa andres vegne, endsige paa 

højskolen Vegne. Gennem Problemer og Modsætninger i denne Drøftelse 

skulde Højskolens Ansigt træde frem” (Rosendahl 1961c, 7). 

Debatterne kan være med til at give et billede af den samtid, de er opstået af. Samlet set 

tager bøgerne os på en rejse gennem den historiske samtale om højskolen af højskolen selv. 

Bøgerne er hver især børn af den tid, der er gået dem umiddelbart forud. De tager stilling 

til hinanden. Og debatterne der er blevet taget i disse formater, spejler sig i PFL, hvorfor 

de danner for grundlag vores begrebshistoriske udforskning af PFL. Vi behandler 

Højskolen til debat som vindue til de meninger og begreber, der engang var, og som gennem 

tiden er blevet anfægtede, for at kunne forstå den mening, der i dag tilskrives begreberne, 

som omgiver PFL. Vi udforsker dermed hvordan nogle meninger er blevet anfægtet, og 

ligeledes hvordan andre ikke gør.  

For kort at præcisere rammen for den begrebshistoriske bedrift, vi skal til at begå, inddrager 

vi en overvejelse fra Korsgaard om det at ville beskrive historien. Denne kommer til udtryk 

i hans bog “Strejftog i højskolernes idéhistorie” (Korsgaard 2019). I bogen tager Korsgaard 

os på en rejse, hvor vi starter i 1844 ved Grundtvigs oprindelige tanke om højskolen og 

ender ved den højskole, vi kender i dag, og som denne akademiske øvelse ligeledes ønsker 

at forstå - den globale højskole. Korsgaard tager udgangspunkt i årstallene 1864, 1940 og 

1968, der repræsenterer historiske nedslagspunkter for højskolen. Ifølge Korsgaard var det 

tider, der varslede en nye vækkelser - signifikante historiske tidspunkter, som både har 

påvirket højskolen, men som højskolen også har bidraget til (Korsgaard 2019, 5-9). 

                                                
6 Især da vi ikke er historikere og ikke har de fornødne kildekritiske værktøjer til at bearbejde f.eks. 

brevudvekslinger fra højskolens grundlæggelses tid. 
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Korsgaard kommer med den overvejelse, at højskolens idéhistorie ikke kan indkapsles på 

relativt få sider hans bog tillader: Og netop derfor kalder hans sit værk strejftog, da omfanget 

af de ord han får ned på papir, kun tilvejebringer et forenklet “rids” af højskolens komplekse 

idehistorie (Korsgaard 2019, 7). I denne del af specialet reducerer vi ligeledes højskolens 

komplekse debatter til et historisk strejftog i højskoledebatten, hvorfor vi tager det 

forbehold, at omfanget af hele højskolens idéhistoriske grundlag ikke afdækkes 

fuldkomment, men at dele af det afdækkes og forstås. Dette skal ses som både en akademisk 

afgrænsning og en forventningsafstemning med læseren, men også som en respekt for den 

mangfoldige historie, der er indlejret i højskolen, som vi ikke ønsker at negligere eller 

forsimple.  
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10. En udvidelse af praksisbegrebet 

 

221: Er der steder hvor sandheden synger 

Måske stedet er her hvor du tror på 

at livet er mer’ end fidus 

måske bli’r du fremmed i flokken 

der passer det vanlige hus 

for folket skal finde sin bane 

og vokse i tro og med ånd 

det kræver tit mod og en vilje 

der løsner de snærende bånd. 

Jens Rosendal, 2016 

 

“Hvem er vi? Og hvad vil vi?” Spørgsmålene stilles af Rasmus Kolby Rahbek i sit 

indledningskapitel til debatbogen fra 2016 (Rahbek 2016a, 23). Spørgsmålene bruges til at 

beskrive højskolen som en historisk-poetisk skole. De grundtvigianske kernebegreber, 

herunder det historisk-poetiske, den levende vekselvirkning, det levende ord og skolen for 

livet, er alle vigtige aspekter af, hvordan højskolen efterlever sin historisk-poetiske opgave. 

Både ved at kende sit fælles udgangspunkt, men også at bruge det som afsæt til at skabe en 

fremtid. Dette er essensen af det historisk-poetiske, og er den højskolepraksis, som også 

People’s Future Lab bygger sit praksisfællesskab på.  

M.a.o.: Selvom den praksis, som højskolen bygger på, gang på gang er blevet om- og 

nyfortolket i debatbøgerne, har det gennemgående handlet om at beholde dens oprindelige 

essens. I 1961 er det det levende ord, den levende vekselvirkning, skolen for livet og det historisk-

poetiske, som er perifere begreber til højskolens praksis. Men selvom praksisbegrebet 

gentagne gange er blevet anfægtet og udfordret, har det været mhp. at holde de 

grundtvigianske begreber i hævd. Og dette gælder også for praksisforståelsen på PFL. 

Selvom periferibegreberne på PFL beskrives med andre ord, er den oprindelige meningen 

ikke anfægtet. 
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På PFL findes nogenlunde samme forståelse af praksis, som også identificeres i 1961-

debatbogen. Fra begyndelsen har højskolens pædagogiske praksis betonet frihed og frivillig 

læring, som opposition til latinskolen. Grundtvig opstiller selv modsætningsforholdet 

mellem højskolen som symbol på skolen for livet overfor det formelle uddannelsessystem 

skolen for døden (Grundtvigsk Forum 2022).  

På overfladen er dette kommet til udtryk i nye pædagogiske virkemidler, som man har taget 

i brug. Hvor historiefaget engang stod i centrum på højskolen, blev det i stigende grad 

udfordret af kunst- og kropsfag. Denne tyngde er ikke længere gældende på PFL, ikke fordi 

historien er skrevet ud, men faget har fået en mindre fremtrædende stilling, måske fordi den 

globale historieundervisning er af en anden størrelse. Foredraget ophøjes heller ikke 

længere, men er alligevel ikke forsvundet i højskolepraksissen. På PFL benyttes foredraget, 

men det står ikke alene som pædagogisk værktøj, da kunst, krop og andre eksperimentielle 

metoder, som laboratorie tilgangen, er blevet introduceret.  

Det levende ord og den levende vekselvirkning, på PFL kaldet samtale, har også bevaret sin 

eksistens i PFL-deltagernes forståelse af højskolens praksis. Fælles for denne udvikling er, 

at man gang på gang har ønsket at puste nyt liv til Grundtvigs begreber - man har stået i 

opposition til det formelle uddannelsessystem og forsøgt at holde både ordet og 

vekselvirkningen levende. PFL er ingen undtagelse. Den historisk-poetiske kerne, i sin 

nutidige form, er til stede, og man er sig fortsat bevidst om at pædagogikken må holdes 

levende. Man er fælles om at ville bidrage til den bæredygtige omstilling og man er fælles 

om at have et levende pædagogisk udgangspunkt. 

10.1 Den historiske højskolekerne på PFL 

Som Finn Slumstrup formulerer det, er der: “(...) nok ikke nogen fællesnævner der omfatter 

alle de pt. 102 [høj]skoler]7. Men inde midt i forskelligheden ligger alligevel den historiske 

højskole” (Slumstrip 1984a, 193). Men hvad er denne historiske højskole? Begrebet er 

abstrakt og indeholder mange forskellige fortolkninger, men har dog bevaret sin kerne 

gennem tiden, og disse kerneelementer er også til stede på PFL.  

K.E. Løgstrup mener, at det historisk-poetiske er højskolens kerne (Løgstrup, 1961, s. 204). 

“Forestiller vi os mennesket som et samfundsløst individ, forestiller vi os det også 

historieløst” (Løgstrup 1961, 212). I Løgstrups udlægning drejer det sig om, at mennesket 

                                                
7 I 1984 var der 102 højskoler. 
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er indlejret i samfund og historie, og på det grundlag, gebærder sig i verden. Løgstrups 

udlægning er særdeles fokuseret på det historiske, da det er historien, der giver mening til 

vores handlinger. Vi skal ikke bare lære om historiske begivenheder, men være bevidste om, 

hvor vi kommer fra, for at gå bevidste ind i fremtiden (Løgstrup 1961, 206-207). Det er 

både godt og skidt mener Løgstrup: “Vor endelighed består i, at vi ikke kan sætte os ud 

over historien og selv skabe os vor situations indhold, vor frihed består i, at vi kan gøre op 

med, hvad der er overleveret os, i givet fald sige nej til det” (Løgstrup 1961, 207). Det 

historisk-poetiske skuer hos Løgstrup altså også mod fremtiden. 

Rahbeks to spørgsmål vækker her genklang: “Hvem er vi? Og hvad vil vi?” (Rahbek 2016a, 

23). Det historisk poetiske har to elementer, et element af at kende sig selv, og et element 

af at bære denne bevidsthed ud i verden. Højskolen er historisk i den forstand, at den er sig 

bevidst om, hvem den er, og hvor den kommer fra. Den er poetisk i ordets oprindelige 

forstand - poesis - at den er skabende, at den tager stilling til, hvilken fremtid den ønsker 

(Rahbek 2016a, 22). Hvor Løgstrup især fremhæver det historiske, er Rahbek mindre 

optaget af historiefaget. I stedet taler Rahbek om det individuelle menneskes forhold til 

andre mennesker - om både “at være del af og tage del i såvel det samfundsmæssige 

fællesskab som menneskelivet” (Rahbek 2016, 23-24). Historiens tilstedeværelse betyder, at 

man som menneske er del af et fællesskab. Det poetiske betyder, at man er en aktiv og 

medskabende del af fællesskabet. 

Det er primært i Rahbeks forstand, at vi kan se det historisk-poetiske repræsenteret på PFL. 

Man er på den ene side sammen om nogle fælles, globale udfordringer, og på den anden 

side er man fælles om den frie pædagogiske dannelsespraksis. Gennem en fælles forståelse 

af en global højskolepraksis, samt hvorfor den er relevant for de globale udfordringer, kan 

man give et svar på Rahbeks spørgsmål om, “hvem vi er og hvad vi vil”. Vi er det fællesskab, 

som vi træder ind i. Vi bliver i samtalen med, og relationen til hinanden enige om, hvad det 

er vi vil med fællesskabet. Dermed bygger fællesskabet på PFL ikke nødvendigvis på en 

fælles historie, men portrætteres som et umiddelbart fællesskab, bygget på et fælles livssyn. 

Essensen af det historisk poetiske er bevaret, selvom fokus ikke i lige så høj grad er på et 

historisk fællesskab, som på et menneskeligt fællesskab. 

10.2 Levende pædagogik 

Højskolepædagogiken har løbende forandret sig for at forblive levende og relevant. Det 

skal dog ikke forstås som, at højskolen har ændret sin pædagogik. For i kernen af 
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ændringerne vedbliver den levende vekselvirkning, det levende ord og skolen for livet. 

Kernen i højskolens praksis, er således bevaret gennem tidens løb, og forståelsen på PFL, 

kan spores tilbage til 1961-bogen og endda Grundtvig selv. Formålet med undervisningen 

og dannelsen, har altid været, med Kolds ord (Grundtvigsk Forum 2019b), at oplive og 

oplyse eleverne gennem inspirerende pædagogiske værktøjer. Det har altid handlet om at 

skabe et levende rum, i modsætning til det formelle uddannelsessystem. Højskolen har altid 

stået i opposition til “latinskolen”, fordi den har villet være mere levende. Selve idéen om 

at fornye sin pædagogiske praksis, som er essentiel i vekselvirkningen og det levende ord, 

er bevaret og kommer til udtryk på PFL, hvor deltagerne vækkes og begejstres i mødet, 

samtalen og erfaringsudvekslingen. Når periferibegreberne til praksis, pædagogisk frihed og 

samtale er blevet anfægtede, er det fordi det ligger i højskolens opgave konstant at forny sin 

egen praksis og blive mere levende. Derfor indeholder, den pædagogiske frihed på PFL samme 

mening, som også findes i 1961, nemlig ønsket om konstant pædagogisk udvikling. Samtalen 

derimod er med tiden rykket lidt tættere på praksisbegrebet, idet samtalen er blevet vigtigere 

for at holde pædagogikken levende.  

Centralt i Grundtvigs dannelsesidé er den levende vekselvirkning, som foregår mellem historien, 

nutiden og fremtiden. Slumstrup definerer det som “(...) en dialog mellem folkehøjskolen 

og det omgivende samfund” (Slumstrup 1984, 189). Det drejer sig om ikke at lukke sig om 

sine egne overbevisninger, men være åben i mødet med andre mennesker og samfund. Den 

levende vekselvirkning hører sammen med det levende ord, som for Grundtvig var et 

pædagogisk værktøj baseret på samtalen mellem mennesker (Grundtvigsk Forum, 2019a). 

Hvor vekselvirkningen er mødet mellem mennesker med udveksling af synspunkter, er 

ordet mundtligheden, som skal være levende i sin essens. Frederik Christensen, tidligere 

forstander for Den Danske Husflidshøjskole samt formand for Højskolebladet, citerer 

Grundtvigs forståelse af det levende ord, som en “begejstret røst”, der var kendetegnet i 

skolen for livet (Christensen 1991, 174-175). 

Det levende ord har altså et vækkende element, og kaldes af Korsgaard også for det 

handlende ord. Hvis ordet har været levende nok, har det vakt liv i folk (Korsgaard 1991, 

23). Højskolen har altid været optaget af at fornye sin pædagogiske praksis for at stå i 

opposition til det formelle uddannelsessystem. Dannelsen har således centreret sig om den 

levende vekselvirkning og det levende ord, og højskolen har altid forsøgt at udfordre, hvad 

det levende er. 
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“Litteraturen er højskolens naturlige medsammensvorne, hvor det gælder om at holde 

vaagerne aabne” (Wivel 1961, 161). Det skrevne ord, i form at litteratur og digtning har 

også været en kernedisciplin i højskolen og er det stadig. Samtidig har der fra begyndelsen 

været debat om kunstens rolle i dannelsesidéen. I debatbogen fra 1961 mener Ole Wivel, 

forhenværende lærer på Askov Højskole, ikke, at den moderne digtning eller kunsten for 

den sags skyld, er farlig for højskolen og dens elever (Wivel 1961, 160). Det skyldes, at 

kunsten altid, og jo større den er desto tydeligere, taler sandt om menneskets vilkår i den 

tid, som kunstneren tilhører (Wivel 1961, 159). Grundtvig og de første højskolefolk havde 

ellers, ifølge Christensen, et “køligt og uinteresseret forhold til det, vi kalder for kunst” 

(Christensen 1991, 174). Grundtvig mente nemlig at den synlige kunst var en sekundær 

skabelse, modsat det levende ord, som i højere grad havde forandring og 

skabelsespotentiale. Ordet kunne vække på en anden måde end billedkunsten. Højskolernes 

formål var nemlig oprindeligt dannelse af almuen, og stod derfor i opposition til det 

“fornemme akademiske” ifølge Grundtvig selv (Christensen 1991, 176). Billedkunsten blev 

derfor i begyndelsen tilbageholdt på folkehøjskolen, fordi man forbandt billedkunsten med 

borgerskabets kulturidealer.  

Betydningen af ånd (forstået som kunsten) og hånd (forstået som håndværket) er således 

blevet anfægtet gennem tiden. Højskolens dannelsespraksis lagde i begyndelsen vægt på 

håndværksfaget, da det poetisk skabende element, skulle gå igennem hænderne frem for 

hovedet. Med tiden kom hovedet dog ind i billedet igen, og håndværket forsvandt. Som 

Korsgaard formulerer det i 1991, var den grundtvigianske efterkrigshøjskole nemlig i stor 

udstrækning en litteratur- og foredragshøjskole, selvom håndværket blev reintroduceret og 

kunsten accepteret (Korsgaard 1991a, 13).  

I 1961 var foredraget den foretrukne undervisningsmetode. Johannes Nielsen8 udtrykker 

begejstring for klasseundervisningen og tror ikke på, at samme mål kan nås ved 

ommøblering af skolearbejdet til diskussion, gruppearbejde og summemøder (Nielsen 1961, 

171). Argumentet er, at diskussion eller samtale faciliteret på bestemte tidspunkter ikke kan 

igangsætte frugtbar samtale. I 1991 skriver man sig op mod foredraget. Ifølge Christensen, 

er der i 1961 generelt stemning for at bevare samtale om ånd og ord, modersmål og sprog, 

men en samtale, som henfalder til meningsløs snak fører ikke til livsoplysning. Det er ikke, 

fordi man i 1961 er uenig i, at der skal finde meningsfulde samtaler sted. Dog mente man 

dengang, ifølge Christensen, at foredraget netop bidrog til den meningsfulde samtale 

                                                
8 Det har desværre ikke været muligt at identificere hans præcis relation til højskole på daværende tidspunkt.  
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(Christensen 1991, 179). Alligevel, står samtalen stærkere på PFL end den gjorde i 1961. Den 

er ikke knyttet til foredraget, men har værdi helt i sig selv. 

Forholdet mellem ånd og hånd har konstant vekslet i betydningen, men begge er i kernen 

af højskolens praksis. Først i 1984 beskriver Knud Arnfred, daværende forstander på 

Herning Højskole, at de musisk-kreative fag reelt accepteres som fag, og med tiden 

overtager historie- og litteraturfagene. Der kommer også større fokus på krop og bevægelse 

som læringsmetoder (Arnfred 1984, 137).  

I 1991 mener Christensen, at det kun er gennem erfaring vi lærer, ikke gennem ordet alene 

(Christensen 1991, 179), hvilket er i tråd med holdninger til stede på PFL. PFL består både 

af faglige oplæg om teoretikere som Grundtvig og Freire, hvilket nogle deltagere udtaler 

begejstring for. Foredraget som undervisningsmetode er således ikke forsvundet helt i PFL, 

men det står i baggrunden. De fleste deltagere er nemlig mest optagede af mødet og 

erfaringsudvekslingen, som gennem tiden er blevet mere centrale værktøjer i højskolens 

dannelsesopgave. At højskolens praksis er gået fra stillesiddende foredrag til kreativ 

bevægelse beskrives bl.a. af Arnfred i 1984. Den kreative ånds indpas i højskolen er svær at 

få tilpasset højskolen, da den ikke kan forstås via. det samme sprog som ordets sprog. Den 

musisk-kreative bølge kom ikke inde fra højskolen selv, men fra en eksogen nyorientering 

(Arnfred 1984, 139). Dette var et udtryk for, at højskolen udviklede nye pædagogiske midler 

til vækkelsen. Foredraget havde mistet livligheden i relation til den generelle pædagogiske 

udvikling i Danmark, og formåede ikke længere at fange eleverne. En ny balance måtte 

findes mellem kunsten og kroppen. 

Trods tvivl om kreativitetens indpas i højskolepædagogikken, har der, i Arnfreds udlægning 

i 1984, været stigende fagudbud af drama-, musik og billedfag (Arnfred 1984, 142). 

Bevægelse og krop blev en måde at skaffe sig basale erfaringer og komme “til orde” 

(Arnfred 1984, 143). Eller som Korsgaard siger det i 1991, hvor højskolens traditionelle 

sprog bestod af ord, skete der i perioden mellem 1961 og 1984 en udvikling i de 

pædagogiske middler, og udtryksformerne blev mere musikalske og kropslige (Korsgaard 

1991a, 20). Ifølge Arnfred, handler kreativitet om, at “finde glæden ved 

tilblivelsesprocessen, om at finde og udvikle sin egen rolle i samarbejdet med andre samt 

om erfaringsdannelse” (Arnfred 1984, 143). Kreativitet og målrettethed er således ikke 

modsætninger. På PFL kombineres faglige ambitioner om klimahandling og skabelsen af et 

globalt højskolefællesskab med en kreativ praksis bestående af erfaringsbaseret pædagogik 
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baseret på mødet mellem deltagerne. Med kreaktivitetesbegrebet indtog på højskolerne blev 

legen, det vitale, det prøvende og det eksperimentielle betonet (Arnfred 1991, 137).  

Denne eksperimentelle tilgang ses også på PFL i og med at projektet er et laboratorium, 

hvor forskellige metoder og idéer afprøves. Laboratoriemetoden som procesværktøj 

opfordrer til nysgerrighed og leg og ses som det nyeste indspark i højskolens forsøg på at 

nyfortolke dens pædagiske værktøjer og undervisningsformer, for at forblive levende. I 

2016 beskriver Simon Axø, viceforstander på Testrup Højskole, at højskolen i den 

forbindelse kan ses som et form for væksthus af impulser (Axø 2016, 45). Det skyldes at 

højskolen historisk og aktuelt har fungeret som et laboratorium for udforskningen af 

medborgerskab. Laboratoriet betoner således en praksisdimension af eksperimenterende 

karakter, der knytter sig til medborgerskabstanken: “Hvis medborgerskabstanken reduceres 

til et imperativ, afvikler den sig selv, fordi et krav om medborgerskab uden kritisk diskussion 

altid vil have noget tvingende over sig” (Axø 2016, 46). Det samme gælder for højskolens 

dannelse, som konstant må gennemgå et selvopgør med dens praksis, for ikke at afvikle sig 

selv.  



Noget om Højskoler 

149 Del III  

  



  Heidtmann, Korsholm & Strøm 2022 

 Del III 150 

11. Det menneskelige, det folkelige og det globale 

 

83: Folkeligt skal alt nu være 

Til ét folk de alle hører, 

som sig regner selv dertil, 

har for modersmålet øre, 

har for fædrelandet ild; 

resten selv som dragedukker 

sig fra folket udelukker, 

lyse selv sig ud af æt, 

nægte selv sig indfødsret. 

N.F.S. Grundtvig, 1848 

 

People’s Future Lab er afgjort et globalt fællesskab. Og selvom det internationale Folk High 

School Summit i 2019 skulle genantænde den globale højskoleånd, har højskolen lige fra 

sin begyndelse eksisteret i samspil med verden. Hvor den i perioder har orienteret sig mere 

indadtil end udadtil, har det globale altid været en del af højskolen - det er en del af dét der 

for Grundtvig kan forstås som vekselvirkningen mellem det folkelige og det universelle. 

PFL er et globalt fællesskab. Det er handling på globale udfordringer, der er en vigtig søjle 

for fællesskabet. Som diskuteret i foregående kapitel, er det at skabe en integreret del af det 

historisk-poetiske. Tidligere har denne forandringsforståelse i den danske højskole dog 

været forankret i det nationale-folkelige fællesskab. På PFL er det folkelige trådt i 

baggrunden, og det er i stedet de globale, universelle og menneskelige forudsætninger, man 

er fælles om. Der har været en bevægelse, fra at fællesskabet blev defineret ud fra det folkelige 

som tilstødende begreb, til at det på PFL forstås ud fra det globale som tilstødende begreb. 

På PFL udelukker det globale og den lokale dog ikke hinanden, men indgår i et 

afhængighedsforhold til hinanden. Og når vi ser på den historiske debat om det national-

folkelige og det globale-universelle, er det tydeligt, at højskolen altid har formået at 

kombinere det nationale og globale med henblik på at frembringe et folkeligt-universelt 

ståsted. Det folkelige og universelle eksluderer eller erstatter dermed ikke hinanden, men 
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må ses som hinandens forudsætninger. Det globale har således ikke erstattet det folkelige, 

men kontaktfladen for fællesskabet bliver forstået som et andet. Relationen mellem det 

folkelige og det universelle består. 

PFL er altså udtryk for en forskydning i, hvordan det folkelige og det universelle vægtes. 

Hvor det folkeligt-nationale i sin tid har været udgangspunktet for den historisk-poetiske 

skole, bliver det universelt-globale i dag fremhævet mere. Dette betyder ikke, at hverken 

det folkelige eller universelle er blevet mindre vigtigt, men at det globale i dag fremhæves 

mere end tidligere.  

11.1 Fællesskab for handling 

Hans Henningsen, daværende forstander på Askov Højskole, refererer i 1991 til Grundtvigs 

digt “Folkeligt skal alt nu være”, hvoraf fjerde vers er gengivet i indledningen til dette 

kapitel, når han giver et bud på, hvordan man skal forstå Grundtvigs forestilling om et folk 

(Henningsen 1991, 133). Det folkelige er forankret i den fælles historie og sprog, men 

Henningsen forstår det også “(...) som noget nutidigt og fremtidigt, som evnen og viljen til 

at klare fælles opgaver” (Henningsen 1991, 134). Som poesis i det historisk-poetiske, er der 

både fællesskab og noget skabende over det folkelige. 

At fællesskabet er udgangspunktet for handling og forandring har været klart lige fra 

begyndelsen af højskolens historie. I 1961 bearbejder Rosendahl mellemkrigstidens 

højskole. Han kritiserer både idealister, religiøse og borgerlige højskolefolk for ikke at have 

set samfundets realiteter i øjnene. “Mellemkrigstidens Højskole førte Strudsen i sit Skjold” 

(Rosendahl 1961a, 149), afslutter Rosendahl sit ene kapitel. Men højskolen må, ifølge ham, 

ikke stikke hovedet i sandet og lukke sig for den virkelighed, der omgiver den. 

Jørgen Bukdahl, højskolemand og litteraturkritiker, der også havde sin dagligdag på Askov, 

mener i 1961 således, at det var det nationale spørgsmål om Sønderjylland og Sydslesvigs 

genforening med Danmark, der samlede højskolen om et formål. Det nationale anså han 

for at være vækstvilkår for den danske nationalstat og det mål, som højskolen overordnet 

samarbejdede hen mod. Det var et handlingsfællesskab med de kendte kampråb om, “At 

vinde indad, hvad udad tabt” og “Slesvigs land genvundet, det er kampens mål!” (Bukdahl 

1961, 70). Bukdahls forståelse af, at det nationale som højskolens overordnede mål at 

arbejde hen mod, står i kontrast til PFL. PFL er ikke et spørgsmål om dem og os, men blot 

et spørgsmål om vi og det samlende element er fælleskampen mod den fælles (globale klima-

)udfordring. 
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Både Bukdahl og Henningsen bliver anfægtet i deres samtid, men lad os vende tilbage til 

dette senere og holde fast i, at de ser fællesskabet som udgangspunkt for at handle. Lige 

netop denne facet er man i store træk enig om. Det ligger i Løgstrups diskussion i 1961 af 

det historisk-poetiske (Løgstrup 1961) og når Søren Bald, daværende forstander på 

Krogerup Højskole, i 1984 taler om, at man ikke kan “gemme sig i hyggen” (Bald 1984, 90-

91). Ligeledes fremhæver Slumstrup i 1984 netop højskolens ansvar for at deltage i 

samfundsdebatten (Slumstrup 1984, 196-197). Ja, i 2016 er samfundsdeltagelse præmissen 

for alle kapitler. Rahbek reflekterer her over fællesskabet på højskolen som et forpligtende 

fællesskab med et bestemt mål. Det er et fællesskab, der kræver “ansvarlighed, handlinger 

og deltagen, for at fællesskab[et] ikke falder fra hinanden” (Rahbek 2016a, 21). Også Mikkel 

Vinther, ungdomsrådgiver i Kulturministeriet, og Torben Vinter, tidligere sekretariatsleder 

i Netværket af Ungdomsråd, mener i 2016, at fællesskabets formål, frem for alt bør være at 

fremme elevernes deltagelse (Vinther & Vinter 2016, 142-143).  

Men man har i løbet af årene været uenig om, hvad dette fællesskab er bygget på: et folkeligt-

nationalt fællesskab eller universelt-menneskelige forudsætninger. Henningsen kritiserer i 

sin artikel fra 1991 EU for ikke at være bygget på et folk, og dermed være udemokratisk, 

usammenhængende og tilmed teknokratisk og historieløst (Henningsen 1991, 130 & 133). 

Denne kritik står i kras modsætning til PFL’s højskoleforståelse, hvor fællesskabet ikke 

bygger på samme historie, sprog og kultur, men på en fælles forståelse af de udfordringer, 

vi står over for og en fælles forståelse af den praksis vi løser udfordringerne med. 

Omdrejningspunktet for PFL som globalt fællesskab er ikke det homogene (nationale) men 

i stedet pluralistiske - 11 nationer, kulturer, sprog, historier etc. 

11.2 Den mellemfolkelige vekselvirkning 

Fællesskabsforståelsen på PFL må findes i det man kunne kalde den mellemfolkelige 

vekselvirkning. Henningsen påpeger i 1991, at Grundtvigs folkelighed ikke kan tænkes uden 

det universelle aspekt, dvs. uden at se på det der vedrører hele menneskeheden. Dette 

universelle findes i “vekselvirkningen mellem jordens folkeslag” (Henningsen 1991, 134). 

Det er her, at man oplyses “om hele menneskehedens levnedsløb og menneskets 

bestemmelse” (Henningsen 1991, 134). Det mellemfolkelige og det folkelige er således to 

sider af samme sag, og det almenmenneskelige kan kun erkendes gennem det folkelige, ikke 

gennem det rationelt-videnskabelige (Henningsen 1991, 135). 
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Korsgaard tager i samme bog også udgangspunkt i den samme af Grundtvigs sange som 

Henningsen. “Til ét folk de alle hører, som sig regner selv dertil” (Grundtvig i Korsgaard 

1991, 159). Men Korsgaard udfordrer Henningsens forståelse af det folkelige. 

Folkeligheden, mener Korsgaard står i opposition til det nationale ved ikke at beskrive et 

faktum om en fælles historie, kultur eller institution, men ved at være en en fælles horisont, 

ikke en grænse. Det folkelige bygger på en dialog, hvor vi kan danne den identitet, hvorfra 

vi sammen kan erkende verdens helhed og sammenhæng. Det folkelige udgør et fællesskabs 

specifikke perspektiv på det universelle ved at være menneske (Korsgaard 1991b, 159-160). 

PFL handler om klimahandling med lokal forankring. Men forandringen har globalt udsyn. 

Om man vil, er PFL udtryk for den mellemfolkelige vekselvirkning, som både Henningsen 

og Korsgaard taler om. Som Korsgaard i 1991 formulerer det, må det folkeligt-universelle 

ses som en bro, der hverken forfalder til abstrakt internationalisme eller ekstrem 

nationalisme (Korsgaard 1991b, 156). Når deltagerne på PFL mødes, gør de det med 

udgangspunkt i deres egne lokale forhold og problemer. Det er ikke et institutionaliseret 

møde, der vil fremtvinge et fællesskab, men et der er naturligt opstået i mødet mellem 

deltagerne. Man er fælles om den bæredygtige omstilling, og det er med udgangspunkt i, at 

man kan handle i og forandre sit lokalsamfund. 

11.3 Folkeligheden og det globale 

PFL’s forståelse af det globale fællesskab med både lokal forandring og forankring kan 

forstås som en vekselvirkning mellem det folkelige og universelle. Dette er Henningsen og 

Korsgaard i 1991 enige om. Man må dog også tage højde for at deres forståelse af det det 

folkelige ikke har været den samme gennem tiden. Når Korsgaard og Henningsen tørner 

sammen i 1991, er de for så vidt uenige om, hvordan man skal forholde sig til EU/EF. 

Hvor Henningsens forståelse af folkelighed ikke er kompatibel med EU (Henningsen 1991, 

130 & 133), mener Korsgaard, at de kan forenes (Korsgaard 1991b, 167).  

Bukdahl har formentlig ret i, at det nationale spørgsmål spillede en stor rolle i højskolens 

ungdomstid. Der er i hvert fald ikke nogen, der siger ham imod i 1961 og selv i 1991, hvor 

Korsgaard tager Bukdahls påstand op til debat, er han ikke uenig i, at det dengang var sandt 

(Korsgaard 1991b, 142). I hvert fald er man bredt enig om, at det fælles historiske ophav er 

vigtigt. Løgstrup fremhæver i 1961, hvordan man må kende sin historie for at kende sig selv 

(Løgstrup 1961, 204-205), og Rosendahl fremhæver ligeledes i 1961 historiefagets vigtighed 

på højskolerne (Rosendahl 1961b, 173-174). 
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Men det ville være forkert at sige, at dette er en nationalistisk folkeforestilling. Rosendahl 

fremhæver også, at det både er Danmarks- og Verdenshistorie, som burde være genstand 

for historiefaget på højskolen, og at begge er nødvendige at forstå (Rosendahl 1961b, 201-

202). Johannes Nielsen formulerer det således i 1961: “Vi må kende os selv, før vi kan møde 

andre” (Nielsen 1961, 170). Men at tage udgangspunkt i Danmarks egen historie betyder 

ikke at man skal henfalde til nationalisme. At vende ryggen mod verden er til vort eget 

fordærv, for menneskelivets realitet er, ifølge Nielsen, sammenhørigheden med andre 

(Nielsen 1961, 170-171). Det er en balancegang. 

Det er helt sikkert, at man er enig om, at det folkelige og det mellemfolkelige har brug for 

hinanden. Men det nationale og folkeligheden får en fremtrædende rolle for 

fællesskabsforståelsen i 1961. Det er denne fremtrædende stilling af det nationale, som 

Korsgaard i 1991 anfægter. I Korsgaards udlægning af Grundtvig kan man ikke sætte 

lighedstegn mellem det folkelige og det nationale - hvor både internationalisme og 

nationalisme er dybt problematiske, mens det folkelige-universelle udgør en tredje vej, der 

balancerer de to (Korsgaard 1991b, 157-158). I en samtidig kontekst mener Korsgaard, at 

det universelle især skal forstås som noget globalt,  altså det skæbnefællesskab, som binder 

forskellige mennesker sammen (Korsgaard 1991b, 158 & 165). Det folkelige bliver på den 

måde nærmere forstået som noget menneskeligt end noget nationalt. Det er et mere 

umiddelbart end et symbolsk fællesskab. Og det er når forskellige fællesskaber mødes og 

bidrager til forståelse af helheden i en levende vekselvirkning, at det folkelige-universelle 

finder sin forening (Korsgaard 1991b, 158-159).  

11.4 Menneskeligheden og det globale 

I 2016 finder vi ikke samme fokus på, at forståelse af den danske historie er centralt for 

fællesskabet. Nærmere er relationen vendt på hovedet. Sara Mortensen, international 

konsulent hos FFD9, skriver om et globalt medborgerskab, uden at fremhæve, at man må 

kende Danmarkshistorien. I stedet bygger Mortensen i 2016 på epokale nøgleproblemer, 

som bæredygtighed, migration, politik og identitet (Mortensen 2016, 130-131). Hun 

fremhæver, hvordan disse er komplekse udfordringer, hvor mennesker let kan 

fremmedgøres, og at kulturmøder med internationale elever og studierejser er en oplagt 

mulighed at arbejde med disse udfordringer på (Mortensen 2016, 127-131). Den globale 

vekselvirkning er det primære fokus. Og hun er opmærksom på udfordringerne ved, at 

                                                
9 Og koordinator af People’s Future Lab. 
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internationale elever f.eks. ikke deler sprog og kultur med de andre elever (Mortensen 2016, 

129).  

Claus Staal, daværende lærer på den Internationale Højskole, skriver i 2016, at når elever 

møder andre mennesker og deres livsverdener, bliver disse verdener optaget i fællesskabet. 

Dette optag resulterer i, at andres interesse pludselig også bliver del af ens egen interesse, 

og man får lyst til at gå i kamp med de udfordringer vedkommende har (Staal 2016, 105). 

Den menneskelige relation bliver den fælles fortælling, hvorudfra man kan handle. Rane 

Baadsgaard Lange, lærer på Vestjyllands Højskole, pointerer ligeledes i 2016, at en 

følelsesmæssig involvering i fællesskabet kan give mod og handlekraft til at gøre noget ved 

bæredygtighedudfordringerne (Lange 2016, 53). Føj hertil, at både Rahbek og Henrik Kaare 

Nielsen, professor ved Aarhus Universitet, mener, at de traditionelle fællesskaber, som har 

ordnet vores samfund før (og som også højskolen jo har spillet ind i med sin folkelige 

historiefortællen), ikke længere kan danne grundlag for vores medborgerskab (Nielsen 2016, 

171-173; Rahbek 2016a, 19-20). Altså at det folkelige i dag ikke har den samme vægt over 

for det universelle. 

Folkeligheden som begreb er stort set forsvundet i 2016. Det kommer kun frem i glimt, når 

Rahbek og Andreas Harbsmeier, forhenværende redaktør på Højskolebladet, f.eks. spørger 

chefredaktør på Information, Rune Lykkeberg, ind til udfordringerne ved ikke-homogene 

fællesskaber (Rahbek & Harbsmeier 2016, 194). Det folkelige står dog ikke som det primære 

element i mødet med verden. I stedet træder fælles-menneskelige udfordringer og 

menneskelige relationer ind. Det handler om det skæbnefællesskab, som Korsgaard allerede 

taler om i 1991 (Korsgaard 1991b, 165). Men det bliver for alvor tydeligt i 2016. Man er 

fælles om nogle menneskelige udfordringer, som både Mortensen og Lange også taler om i 

2016 (Lange 2016, 49-50; Mortensen 2016, 130-131). Men i sig selv er disse udfordringer 

uoverskuelige. Man må, som Staal i 2016 formulerer det, eksponeres for andre mennesker 

og deres livsverdener, for at udfordringer rykker ind i ens eget fællesskabet før man får 

lysten til at handle på det (Staal 2016, 105). Finn Thorbjørn Hansen, professor i anvendt 

psykologi ved Aalborg Universitet, mener med udgangspunkt i både Kold, Løgstrup og den 

fænomenologiske tankegang, at “man må være i det fænomen man er optaget af, før man 

tænker over det” (Hansen 2016, 164, fremhævning i original). I stedet for en fælles historie 

er det altså en fælles, personlig oplevelse af verdens udfordringer, der træder ind som 

fællesskabets udgangspunkt for at handle. Fællesskabet forstås som et globalt fællesskab, ikke 
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et folkeligt fællesskab, og de globale udfordringer som perifert begreb er rykket derind, hvor 

det er et vigtigt grundlag for fælles handling. 

Også det politiske venskab er fremtrædende på PFL. Det er her, vi kan spore, hvad Lange 

beskriver som et ønske om at etablere en forbundethed og et fællesskab med de levende 

systemer på jorden, som understøtter vores moderne liv (Lange, 2016, 50). PFL handler om 

noget eksistentielt, om moderne livsvilkår og om vores fremtid. Den aktuelle globale 

klimakrise udgør ikke blot et problem, men også et skæbnefællesskab som Korsgaard 

formulerede det i 1991 (Korsgaard, 1991b, 165). I hele verden deler vi fortid, nutid og 

fremtid. Højskolen træder ind i den fælles globale historiefortælling og fusionerer dermed 

også sit traditionelle nationale fokus med det globale skæbnefællesskab. Det er ikke, fordi 

højskolen ikke har interesseret sig for verdenssamfundet eller forholdt sig til det forinden, 

men vi har ikke tidligere set, at højskolen som institution har etableret et fællesskab, der 

samler højskoler på tværs af kloden. Der er altså dermed ikke nødvendigvis selve klimaet 

eller et andet givent problem, der holder højskolen sammen, men i højere grad det 

menneskelige vilkår, der forbinder os. Det, at vi har udfordringer vi må løse i fællesskab. 

Når Korsgaard i 1991 citerer Bukdahl for, at et fællesskab uden den folkelige del af den 

folkeligt-universelle vekselvirkning er som en bro uden et fundament, er det heller ikke 

glemt på PFL og i den globale højekole. Det skrøbelige som perifert begreb omkring det 

globale minder os om, at et globalt fællesskab ikke er uden udfordringer. På PFl var nogle 

deltagere bekymret om en dansk dominans, hvilket kan forstås som, at der ikke blev gjort 

plads til internationale deltageres folkelige forankring. Men også i 2016 advarer Mortensen 

f.eks. om, at de epokale udfordringer ofte kan mødes af apati, fremmedgørelse og 

handlingslammelse (Mortensen 2016, 127-131). Man er sig altså bevidst om, at det globale 

stiller særlige krav til at fastholde fællesskabet.  
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12. Frontforskydninger 

 

212: Danskerne findes i mange modeller 

Hvad er det fjerne, og hvad er det nære, 

når verden ikke er det, den var? 

Hvor er det ansvar, som alle må bære, 

og hvor er den uskyld, som ingen har? 

Lad os tale om det frit, 

lære hvor vi står, 

blive tvivl og kulde kvit, 

skabe gyldenår. 

Ebbe Kløvedal Reich, 1994 

 

K.E. Løgstrup afslutter i 1961 Højskolen til debat med en artikel om “Højskolens nye 

fronter”. Efter mere end 100 års virke var bondestanden emanciperet og demokratiet 

fæstnet. Men i stedet for at overflødiggøre sig selv eller at have udspillet sin historiske rolle, 

mener Løgstrup at kernen i højskoleidéen, den historisk-poetiske skole, har været så stærk, 

at den har været relevant for samfundet langt ud over sit oprindelige formål (Løgstrup 1961, 

203-204). 

Terminologien om nye fronter er taget op af Ove Korsgaard, der bl.a. fremhæver klimaet 

som ét af de områder, der er kommet øget fokus på (Korsgaard 2019, 65-70; Korsgaard 

2o21). Dette er en tendens, vi også har set på People’s Future Lab. Klimaudfordringen, 

omend dens centralitet er omstridt, danner rammen for projektet. På den måde er PFL 

udtryk for en tendens om, at de globale udfordringer som perifert begreb, har bidraget til at 

forandringsbegrebet er blevet anfægtet og nyfortolket. 

Dette skal dog ikke forstås som, at forandring som tilstødende begreb er nyt. Forandring 

har alle dage været en del af højskolen. Særligt udviklingen af demokratiet har lige fra 

begyndelsen været en af de fronter, som højskolen har set sig selv som relevant aktør på. 

Selve idéen om en historisk-poetisk skole kræver, at man har en vision for fremtiden, at 

man underviser ud fra et livssyn. 
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Ikke desto mindre er både demokrati og klima som indsatsområder rykket tættere på 

forandringsforståelsen. Mens demokratiet ikke er et nyt indsatsområde, er det med 

debatbogen fra 2016 klart, at det er rykket ind som et af de vigtigste aspekter for højskolen. 

Men det er især med miljøets indtog i debatbøgerne fra 1984 og 1991, at det for alvor bliver 

tydeligt, at det er globale udfordringer og ikke nationale udfordringer, der bliver fremhævet i 

højskolen og på PFL. Således er forandringsbegrebet også blevet mere betydningsfuldt for 

at forstå fællesskabet. 

Idet forandringsbegrebet i højere grad knyttes til konkrete udfordringer, bliver det også i 

højere grad udfordringerne, der danner ramme om fællesskabet. Dette er især tydeligt på 

PFL med begrebet om politiske venskaber. Fællesskabet er et forandrings-fællesskab, hvor det 

handler om, at man er fælles om at gøre noget ved udfordringerne. 

12.1 Demokratiet som front 

En af højskolens store demokratirepræsentanter er Hal Koch, der var den første forstander 

på Krogerup Højskole ved grundlæggelsen i 1946 (Krogerup Højskole 2022). Kochs 

engagement drejede sig bl.a. om sikringen af demokratiet efter 2. verdenskrig, og Else-Marie 

Boyhus, fremhæver til stadighed hans relevans i 1991 efter enden på den kolde krig. Hvor 

demokratiet før skulle ses som et værn mod f.eks. fascisme eller totalitarismen, ser Boyhus 

demokratiet for noget i sig selv med udgangspunkt i Kochs tanker (Boyhus 1991a, 93). Det 

er et demokratibegreb, hvor et stærkt og frit folkestyre skaber grobund for politisk 

repræsentation. Det er en forståelse af, at civilsamfundet er vigtigt - demokratiet er lokalt 

forankret (Boyhus 1991a, 101-102). 

Dette demokratisyn, som det bliver udlagt i 1991 og spores tilbage til 1946, går igen helt op 

til 2016. Bl.a. bygger Rane Baadsgaard Lange, lærer på Vestjyllands Højskole, på Kochs 

demokratiforståelse (Lange 2016, 52). Det overrasker altså heller ikke, at denne deltagende 

demokratiforståelse er tydeligt tilstede på PFL. Trods alt er Krogerup en af de deltagende 

danske højskoler. To af Krogerups lærere, Sigrid Dahl og Mads Philipsen, formulerer 

højskolens nutidige arbejde med demokrati som at danne eleverne til aktivt medborgerskab 

og engagement i fællesskaber (Dahl & Philipsen 2016, 93).  

Demokratiet bliver af Dahl & Philipsen koblet til de globale udfordringer. På samme måde 

som på PFL, ser de på globale udfordringer som klimaforandringer, økonomiske kriser, 

mennesker på flugt og ulighed, som eleverne må forholde sig til (Dahl & Philipsen 2016, 93 

& 95-96). Det er lignende problematikker, som også andre debattører i 2016-bogen sætter 



  Heidtmann, Korsholm & Strøm 2022 

 Del III 160 

fokus på. Claus Staal rammesætter sit kapitel med en fortælling om et menneske, der har 

lidt under global uretfærdighed (Staal 2016, 103-104), Lange i kontekst af klimakrisen 

(Lange 2016, 49-50), og Sara Mortensen nævner bl.a. bæredygtighed, migration, politik og 

identitet som nogle af de udfordringer som højskolen står over for (Mortensen 2016, 123-

124).  

Hvor de udfordringer der i 2016 sættes i forbindelse med demokrati minder meget om dem, 

der er på PFL, er det andre udfordringer, der sættes i forbindelse med det demokratiske i 

1984 og 1991. Ikke fordi demokratiet ikke er der. Slumstrup taler om at “gør[e] Danmark 

til et sandt folkestyre” (Slumstrup 2984a, 192). Men det er andre udfordringer, man 

beskæftiger sig med. En af de udfordringer som Slumstrup bl.a. identificerer i 1984 er 

indmeldelsen i EU/EF - den skaber både økonomisk og social ulighed (Slumstrup 1984a, 

192-193). Denne debat bliver videreført i 1991 mellem Korsgaard og Hans Henningsen 

(Henningsen 1991; Korsgaard 1991b). Hvor Henningsen er kritisk over for EU pga. det 

manglende historiske fællesskab (Henningsen 1991, 132-133), mener Korsgaard, at 

demokratiet godt kan forenes med EU, idet det kan virkeliggøre symbiosen mellem det 

folkelige og det universelle (Korsgaard 1991b, 151 & 165).  

EU-spørgsmålet er forsvundet i 2016. Det samme gælder for nogle af de andre 

udfordringer, der dominerer debatbogen fra 1984, herunder arbejdsløsheden (Holten-

Andersen 1984) og den faretruende teknologiske udvikling (Nielsen 1984) Som både Søren 

Bald og Slumstrup formulerer det, er demokratiet udfordret ved den mangel på debat og 

det meningstab for mennesket, som teknologisk udvikling og arbejdsløshed kan medføre 

(Bald 1984, 95-96; Slumstrup 1984a, 195). Ja, Bald mener endda, at højskolerne opfatter sig 

selv som demokratiets beskyttere (Bald 1984, 92-93). 

EU, arbejdsløshed og teknologi som konkrete udfordringer er forsvundet både i 2016-

bogen og på PFL. Globaliseringen ses endog som en mulighed for global dannelse 

(Mortensen 2016, 123 & 131-133), arbejdsløshed nævnes slet ikke, og teknologi er nærmere 

knyttet til den antropocæne tidsalders udfordring for menneskets forhold til naturen (Lange 

2016, 49-50). Alligevel er det på mange måder den samme kamp for demokratiet, der 

udkæmpes. Udfordringerne er både social og økonomisk ulighed, men også 

fremmedgørelsen ved samfundsudviklingen. Mens de konkrete udfordringer eller fronter 

har været forskellige, har demokratisk deltagelse været en vigtig del af højskolen helt tilbage 

til 1961, hvor Løgstrup mener, at højskolen var instrumentel i etableringen af det danske 

demokrati (Løgstrup 1961, 203-204). 
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Det er dog bemærkelsesværdigt, at ordet demokrati først i 2006 er kommet ind i 

højskolelovens formålsparagraf. Hvor højskolens 100-års-skrift i 1944 kun nævner 

demokrati én gang, kan det i lov nr. 1149 af 21.11.2006 læses, at at undervisningens “(...) 

hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse (...)” (Børne- og 

Undervisningsministeriet 2006; Korsgaard 2016, 27 & 33). Korsgaard stiller dette i kontrast 

til det fokus på “almendannende undervisning”, der kan findes i 1942 loven. På sin vis 

fremhæver han det som en udvikling hen mod, at demokratiet står mere og mere centralt i 

højskolen (Korsgaard 2016, 33).  

Selvom demokrati både nævnes af Løgstrup, Slumstrup og Boyhus i de første tre 

debatbøger (Boyhus 1991a; Løgstrup 1961; Slumstrup 1984a), er det langt fra i lige så høj 

grad til stede, som det er i 2016. Især i 1961 er demokrati stort set ikke noget man sætter 

fokus på blandt debattørerne. Korsgaard tager dermed ikke fejl, når han mener, at 

demokratiet i dag står langt mere centralt, end det gjorde før (Korsgaard 2016, 27 & 33). 

Det demokratiske engagement, omend tilstede, virker altså til at have levet store dele af sin 

tilværelse i højskoleperiferien. Ifølge Boyhus (i 1991), mødte Koch i efterkrigstiden 

modstand mod sin højskolevirksomhed på Krogerup (Boyhus 1991a, 99). Og langt hen ad 

vejen er det ikke demokratisk samfundsengagement, men i det borgerlige liv, hvor man i 

1961 mener, at højskolen kan gøre en forskel (se f.eks. Nielsen 1961, 167).  

Skal man tolke på udviklingen, må man sige, at det først er i 2016, at demokratisk 

engagement virkelig står i centrum for højskolen. Dets tilstedeværelse går dog helt tilbage 

til de første højskoledage, hvor Løgstrup identificerer det som en front for højskolen. 

Demokrati er en del af det kompleks af udfordringer, som PFL står overfor, og udviklingen, 

med at demokrati er blevet vigtigere i højskolen, vidner altså om, at de globale udfordringer 

som perifert begreb er rykket tættere på forandringsbegrebet.  

12.2 Højskolens bæredygtighedsfront 

Hvor demokratiet har sin tilstedeværelse i højskolen i 1961-bogen, er klima og 

miljøproblemer helt og aldeles fraværende. I takt med at det omkringliggende samfund i 

80’erne og fremefter bliver mere og mere opmærksom på miljø og klimaudfordringer, 

skinner disse udfordringer dog også igennem i debatbøgerne. 
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Et af de iøjnefaldende eksempler er forfatter Vagn Lundbyes fiktive lykønskningstale til 

højskolens 150 års jubilæum10. I 1984 bogen byder han på en poetisk fortælling om 

menneskets destruktive relation til naturen, og det håb og tro på livets kraft, som højskolen 

kan nære (Lundbye 1984). Mere konkret bliver det i samme bog, når Thor West Nielsen, 

daværende lærer på Vallekilde Højskole, kobler den teknologiske udvikling med en “(...) 

[advarsel] om at naturen vil ‘svare igen’” (Nielsen 1984, 147, citationstegn i original). 

Temaet går igen i 1991, hvor Ole Jensen, daværende forstander på Grundtvigs Højskole, 

taler om “en ‘glastnost’ for naturen”(Jensen 1991, 111-112, citationstegn i original), og 

forfatter og journalist, Ejvind Larsen, skriver om, hvad Grundtvig kan lære os om de 

naturudfordringer, vi står over for (Larsen 1991, 256). Både Jensens og Larsens diagnoser 

beror på den uendelige vækst og dets ødelæggelse af naturen (Jensen 1991, 119-120; Larsen 

1991, 256) og stiller sig således i forlængelse af Nielsens kritik af evindelige teknologiske 

fremskridt fra 1984 (Nielsen 1984, 147). 

Korsgaard formulerer det i 1991 som en decideret økologisk krise (Korsgaard 1991a, 26). 

Men denne krise er ikke national - den er global. Menneskeheden er, ifølge Korsgaard, 

bundet sammen i et “skæbnefællesskab”, hvor hele verden indgår i en “geo-økologisk 

helhed” (Korsgaard 1991b, 165). Her er der altså tale om, at udfordringen ikke blot er 

national, men decideret global. 

Det er dog først i 2016, at et helt kapitel dedikeres til klimakrisen: Rane Baadsgaard Lange 

sammenkobler demokrati, bæredygtighed og dannelse i sin artikel (Lange 2016, 49). Det er 

først her, vi ser klimaet som udfordring stå så stærkt og centralt, som den også gør på PFL. 

“Det er ikke længere blot et spørgsmål om, hvordan vi vil leve med hinanden og indrette 

menneskets samfund. Det er et spørgsmål om, hvordan vi vil leve med alt andet levende på 

kloden” (Lange 2016, 50). Det er ligeledes en af de udfordringer, som Sara Mortensen i 

2016 ser, at højskolen står over for i sin tilgang til globalt medborgerskab (Mortensen 2016, 

123-124). Dermed anses bæredygtighed og demokrati også for alvor som globale 

anliggender i 2016. 

Der er noget håbefuldt ved højskolens engagement med miljøet, som altid har været tilstede. 

Eksempelvis når Jensen i 1991 taler om “De utopiske erindringer”, der skal danne grundlag 

for fremtidens samfund (Jensen 1991, 117). Lange bruger ord som ‘håb’ og ‘empowerment’, 

når han taler om, at man føler, at man kan gøre noget (Lange 2016, 54 & 58). Og hele 

                                                
10 Talen er dateret til 1994, 10 år efter bogen blev udgivet i 1984. 
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Lundbyes fortælling fra 1984 emmer af det forunderlige ved, at naturen overraskende 

vender tilbage til trods for menneskets destruktive kraft (Lundbye 1984, 202). Det er noget 

af det samme håb, som også ses på PFL - det er muligt at gøre en forskel. 

Klimaudfordringen er altså trådt mere i karakter. Mens de ikke længere, som i 1984 og til 

dels 1991, bliver knyttet til en faretruende teknologisk udvikling, har de helt klart fået en 

global karakter. F.eks. er teknologi i højere grad noget, der har gjort det muligt for PFL 

projektet at finde sted under COVID-19 pandemien, end at det er det onde, som det anses 

for at være i 1984 (Nielsen 1984, 147-148; Slumstrup 1984, 194-195). Det er altså klart at 

de globale udfordringer er et periferibegreb, der i løbet af 1984-1991 er begyndt at blive mere 

synligt på højskolerne. I 2016 og på PFL står de så ret centrale for fællesskabet. Det vil også 

sige, at det for højskolen i højere og højere grad handler om at gøre noget ved disse 

udfordringer. Det er i 2016 en vigtig del af både Mortensens og Langes artikler, at eleverne 

skal kunne håndtere udfordringerne uden at henfalde til apati. Den direkte handling står 

mere i centrum, ligesom der er stemmer på PFL der kræver, at den skal være mere central. 

12.3 Et fællesskab for forandring 

Idet at de globale udfordringer bliver mere afgørende for handlingsbegrebet, og når 

fællesskabet på PFL især bygger på et globalt skæbnefællesskab om disse udfordringer, 

bliver også handling på udfordringerne vigtigere. Her kommer periferibegrebet om politisk 

venskab ind. Selvom det er til stede i 2016, er koblingen mellem udfordringer og fællesskab 

ikke lige så klar, som den er på PFL. Der er altså tegn på, at politisk venskab er et 

periferibegreb der specielt kendetegner den globale højskole på PFL. 

Det er ikke, fordi fællesskab om en fælles sag er en ny ting. Som vi allerede har citeret 

Bukdahl i 1961: “Slesvigs land genvundet, det er kampens mål” (Bukdahl 1961, 70). Men 

idet dette var en national udfordring, der kunne forankres i folkeligheden, bliver det 

politiske venskab på PFL ikke knyttet til en fælles historie. Generelt er der ikke mange tegn 

i højskoledebatten på, at man har en forståelse af et politisk venskab, hvor man er fælles om 

et konkret politisk projekt. Tværtimod taler Nielsen i 1961 decideret imod, at 

undervisningen skal være fokuseret omkring specifikke problemer (Nielsen 1961, 167). 

Hvis man skal lede efter en forståelse af et politisk venskab et sted i højskolehistorien, må 

det være hos de socialistiske højskoler efter ungdomsoprøret. Både Kolding Højskole og 

den Røde Højskole i Svendborg opererede fra start 70’erne frem mod slut 80’erne på 

socialistisk grundlag, men hvorvidt socialisme kan sættes lig et politisk venskab er 
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selvfølgelig ikke entydigt. Under alle omstændigheder beskrives de socialistiske højskoler i 

højere grad som et sidespor i højskolen, både i 1984 og i 1991 (Abrahamowitz 1984, 30-32; 

Korsgaard 1991a, 17-18; Slumstrup 1991, 42-43).  

Skal man finde tegn på, at venskab og handling på udfordringer smelter sammen, kan man 

finde det i Claus Staals artikel fra 2016. Han taler om, at eleverne lettere kan forstå andres 

udfordringer, når de: “Har en interesse, altså har et fællesskab med det, der skal forstås” 

(Staal 2016, 105, fremhævning i original). Denne forståelse er forudsætning for, at man på 

sigt kan løse de udfordringer, man kan erfare inden for sit fællesskab (Staal 2016, 105-106). 

I mindre grad ses det også hos Mortensen, der bl.a. fremhæver kulturmøder, som et af de 

redskaber man som højskolelærer har tilgængelig for at arbejde med dannelse til globalt 

medborgerskab (Mortensen 2016, 130-132).  
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13. Hvordan skabes forandring? 

 

4: Vågn op og slå på dine strenge 

Velan, jeg til mit kald mig giver 

og fanger nu min gerning an; 

min Gud mig end så nådig bliver, 

som han i al min tid er van, 

han tager hånden med mig i 

og med sin Ånd står trolig bi. 

Thomas Kingo, 1674 

 

På People’s Future Lab var der tegn på, at man ikke var fuldstændig enige om, hvordan 

man bedst får eleverne til at gøre en forskel ude i verden. Denne debat er langt fra ny, og 

PFL kan ses som endnu et eksempel på en balancegang mellem, hverken at være for 

formynderisk eller at begå greenwashing, som en del af højskolernes branding. Spørgsmålet 

er på den ene side, om man kan tvinge eleverne til at gøre en forskel i verden, og på den 

anden side, om man blot kan tale om gode intentioner og forvente, at eleven gør noget af 

sig selv. 

Debatten tages op i alle debatbøgerne i forskellige former. Nogle gange handler debatten 

om den pædagogiske metode - hvor direkte skal man videregive højskolens livssyn og idé? 

Andre gange kommer den til syne i diskussioner om, hvordan højskolen bedst involverer 

sig i samfundet. Og da bliver de grundtvigianske og koldske begreber som oplysning og 

vækkelse bragt i spil, når forskellige skribenter diskuterer højskolens rolle. PFL står fortsat 

midt i denne debat: Man er ikke enig om, hvor centralt klimaudfordringerne skal stå, for at 

skabe forandring. Skal der være fokus på at tilrettelægge undervisningen omkring konkret 

handling, eller er handlingen en afledt effekt af, at man danner eleverne? 

Denne debat om handling trækker tråde både til praksisbegrebet og forandringsbegrebet på 

PFL. Der er helt naturlige overlap mellem det pædagogiske arbejde og højskolens virke i 

samfundet. Og vigtigst af alt, er det en igangværende debat. Den har kørt i lang tid og er 

langt fra afsluttet. 
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Dog står PFL et sted, hvor den konkrete handling har fået en vigtigere plads, end den 

tidligere har haft i den historisk-poetiske skole. Vækkelsen har muligvis fundet sin 

renæssance, dog uden det religiøse islæt det havde hos Kold. I sådan en “vækkelse” ligger 

der en bevidstliggørelse om problemet og et “klarsyn”, der tilsiger, at man må handle 

radikalt anderledes end før. Hvis den gejstlige jargon bevares, kan man beskrive det som et 

“kald” altså en indre lyst til at forandre, handle og være i opposition til det eksisterende. 

I kontrast til tidligere forståelser af højskolens rolle i samfundet er de konkrete udfordringer 

rykket tættere på forandringsbegrebet på PFL. Man tager i højere grad konkret stilling til 

klimakrisen og de lokale og globale problemer den forårsager. Dette betyder ikke, at det 

almendannende har mistet sin plads på PFL. Men i og med at change agents skal være det 

“produkt” som PFL leverer, tager man i det store billede et opgør med den indirekte 

dannelsestilgang for i stedet i højere grad at se realiteten i øjnene og træde ind i problemet 

og verden med henblik på konkret handling og direkte forandring. 

13.1 Den pædagogiske linedans 

I 1984 beskriver Slumstrup balancen mellem at lade samfundsproblemer stå centralt, eller 

at behandle dem i en afledt facon som en linedans: “Til den ene side risikoen for at dumpe 

hen i ‘den lyriske uforpligtethed’. Til den anden side faren for at blive en læreanstalt (...)” 

(Slumstrup 1984a, 192, citationstegn i original).  

Som diskuteret i kapitel 9, lægger den klassiske højskolepædagogik vægt på, at eleverne er 

særdeles aktive i deres egen dannelse. Det er her, at linedansen finder sted i det som 

Slumstrup kalder for “den indirekte metode” (Slumstrup 1984a, 187). Ifølge Slumstrup, 

bliver denne indirekte metode af mange beskrevet, som det måske fornemste pædagogiske 

redskab højskolen har lært af Grundtvig. Selvom metoden er risikabel, har den sine stærke 

sider. Fremfor at give moralprædikener om aktuelle problemstillinger skal man ikke 

nødvendigvis forholde sig til disse konkrete problemstilling. I stedet skal man bruge de 

lyrisk-poetiske værktøjer, som f.eks. Ole Wivel i 1961 mener kan “(...) gøre denne 

[menneskelivets] mening nærværende i en tid, som er formørket af meningsløshed” (Wivel 

1961, 163).  

Slumstrup formulerer det således: “Samfundsengagementet kan godt være glødende uden 

at man underviser i samfundsfag” (Slumstrup 1984a, 187). Han udlægger Grundtvigs tanker 

som et ønske om at “sprænge” og frigøre folk fra et rationelt dødsleje og fornuftspræget 

univers. Det handlede om at nå derud, hvor videnskaben ikke kunne bunde. Det gjordes 
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ikke bedst ved at moralisere over, hvad der er rigtigt eller forkert, men ved, bl.a. gennem 

folkeviser og myter, at føre eleverne ud i den levende vekselvirkning med hinanden og 

verden (Slumstrup 1984a, 187-189). 

Også Johannes Nielsen tager i 1961 højskolens opgaver og arbejdsformer op til debat, og 

nærmer sig denne linedans, som beskrevet før. Hvilke problemer skal højskolen behandle, 

og hvordan skal de behandles? Hvad er dens opgave? Der er en klar holdning til, at 

højskolen skal tilfredsstille lysten til at tilegne sig kundskaber, men at dette er i skyggen af 

dens primære opgave, som er livsoplysning. Denne opgave adskiller sig fra at behandle 

menneskelige og folkelige problemer - at handle (Nielsen, 1961, 166). Her kan Richard 

Andersens11 udlægning af Jakob Knudsen nævnes, som advarer mod en moraliserende eller 

prædikende undervisning, der fokuserer mere på færdigheder (Andersen 1961, 33). Som 

Nielsen formulerer det: “Han [eleven] bringes af den listige lærer frem til selv at finde svaret 

på en mængde problemer og spørgsmål” (Nielsen 1961, 166). Andersen fremhæver da også, 

hvordan højskolen lige fra sine ungdomsdage mest af alt har stået i opposition til de 

skoleformer, der fokuserede på direkte outcomes af undervisningen (Andersen 1961, 15-

17). Højskolen er trods alt skolen for livet, ikke for døden, som det hedder hos Grundtvig 

(Larsen 1991, 229-231).  

Som det også tydeligt fremgår af det foregående kapitel, er det en misforståelse at fortolke 

højskolens virke, som det at isolere sig fra samfundet. Den indirekte metode bygger på mere 

end ikke at lade problemer stå i centrum. Johannes Nielsen mener i 1961, at højskolen godt 

nok ikke er en kirke, men at skolens eksitensberettigele stadig er at at påvirke dens elever 

med sit menneskesyn (Nielsen 1961, 168). Højskolen tager sine elever med i livets skole, 

der fokuserer på, hvordan livet kan leves. Men højskolen må ej heller fremstå som et sted 

uden ståsted. Den skal, som Nielsen beskriver det, oplyse om og påvirke med dens 

menneskesyn (Nielsen 1961, 168).  

I 1961 udlægger Andersen, Morten Pontoppidans syn på højskolen som et sted, der må 

skabe. Han stiller det krav, at højskolen må komme videre fra folkevækkelserne og i stedet 

gøre en indsats for, at virkeliggøre Grundtvigs tanke om en skole for det borgerlige liv. 

Denne indstilling kommer fra en angst for, at eleven får en livsanskuelse, der sidder fast i 

æstetikken (det ikke-handlende), og at de ikke binder sig til deres omverden i “arbejde og 

                                                
11 Det har ikke været muligt at identificere hans præcise relation til højskolen i 1961, men han var fra 1954 

lærer på Askov Højskole og var det muligvis stadig i 1961 (E. V. Jensen, 2014). 
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kamp” (Andersen 1961, 21). Man må altså som højskole dyrke den opgaven om at vokse 

ud i samfundet og forholde sig til sin omverden, samt grundlæggende tage et opgør med 

den passive dvælende skole og søge den aktive og fremsynede skole i stedet. 

Slumstrup beskriver det 1984 som når man med succes holder balancen mellem at være 

relevant for samfundet, uden at prædike, at den indirekte metode virker bedst - det er ikke 

problemer og løsninger, der skal stå i centrum, men det at danne eleverne til velfungerende 

mennesker (Slumstrup 1984a, 187-191). På PFL er det netop de menneskelige problemer 

og løsninger, der er i fokus. Hele indsatsen er målrettet at gøre noget ved klimakrisen. Godt 

nok er der debat om, hvorvidt klimakrisen står centralt nok på PFL, men ikke desto mindre 

er der ingen der er i tvivl om at den er et problem man skal tage udgangspunkt i. I 

modsætning til den indirekte metode, vil man på PFL gerne eksplicit tage stilling til verdens 

udfordringer. PFL ønsker at uddanne disse lokale change agents, der klædes på med et 

livssyn og redskaber til at gå ud i samfundet og møde de problemer, de støder på. Det er 

ikke dikteret hvordan, og om de skal håndtere dem, men blot at der er en forventning til, at 

de aktivt forholder sig til udfordringen med udgangspunkt i et humant menneskesyn. 

Ligesom højskolen konstant må forholde sig til sig selv og sit dannelsesideal, må 

højskoleeleven ligeså være kritisk og refleksiv overfor sig selv og samfundet. Som Simon 

Axø skriver, kan vejen til oplysning ikke gå gennem tvungne idealer eller mental stilstand, 

men gennem parathed til kritiske diskussioner (Axø 2016, 46). 

13.2 Handling og vækkelse 

Blot få år efter den første debatbog i 1970-71, var der ifølge Finn Abrahamowitz, daværende 

lærer på Krabbesholm Højskole, ballade på Askov Højskole - ungdomsoprøret var 

ankommet til højskolen og bød på et opgør med de gamle undervisningsmetoder 

(Abrahamowitz 1984, 30-32). Ganske vist fik de socialistiske højskoler aldrig den store 

indflydelse på højskolen. Allerede i 1984 konstaterede Abrahamowitz, at ungdomsoprøret 

havde tabt pusten i højskolen (Abrahamowitz 1983, 34-37), og hverken ungdomsoprøret 

eller arbejderbevægelsen var, ifølge Slumstrup, nogensinde helt inde i højskolens kerne 

(Slumstrup 1984a, 182-183 & 187; Slumstrup 1991, 42-43). Alligevel formåede oprøret for 

en tid at presse den indirekte metode (Slumstrup 1984a, 187).  

Søren Bald insisterer i 1984 på, at højskolen må og skal levere undervisning med høj 

faglighed, der gør eleverne “livsduelige” ellers bliver højskolen indholdstom (Bald 1984, 

101). Slumstrup italesætter i 1984 at den indirekte metode bærer en risiko for at være passiv, 
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hvis højskolelæreren ikke formår at mestre metoden. Det er den “lyriske” uforpligtethed til 

den ene side af linedansen, som han beskriver som “(...) en guitar-øl-vi vil være gode 

mennesker-flæbende højskole” (Slumstrup 1984a, 188). M.a.o. en greenwashing-højskole 

med gode intentioner, men uden handling og gennemslagskraft. 

Hvor Slumstrup i 1984 ser den indirekte metode vende tilbage efter ungdomsoprøret, kan 

man i dag tale om, at den igen er ved at blive trængt af krav om at forholde sig mere direkte 

til verdens udfordringer, som det f.eks. illustreres med PFL’s forandringsbegreb. 

Lad os starte med det samfundsansvar, vi allerede har diskuteret flere gange. I 2016 skriver 

Rahbek om højskolen og en revolutionær samvittighed. Med inddragelse af tidligere 

Askovforstander Knud Hansens ord, argumenterer Rahbek for, at der må skabes en 

revolutionær samvittighed, som kan udvikle elevernes evne til medmenneskelig fantasi. Det 

handler ikke om at omstyrte samfundet, men om at man skal kunne fantasere sig til, at 

tingene kunne være anderledes, og at vi ikke blot skal lade stå til, fordi det er det nemmeste 

- deri ligger samvittigheden (Rahbek 2016, 25). 

Selvom begrebet revolution her får en helt anden betydning end den socialistiske, er 

samfundsudfordringen tydeligvis rykket i centrum. Tydeligere ses det hos Sigrid Dahl og 

Mads Philipsen i 2016: Som lærere på Krogerup danner de til demokrati og aktivt 

medborgerskab gennem faget Verden Brænder. Med udgangspunkt i Hal Koch og hans ånd 

arbejder de med devisen om, at de ikke fortæller deres elever, hvordan de skal leve med 

hinanden. De må sammen skabe de regelsæt, som skal udgøre rammen de ønsker at leve 

efter - m.a.o. praktisere ordet og demokratiet, så det bliver levende. Den samme indstilling 

har skolen i dag til verdens lokale og globale problemer. Elever må i fællesskab orientere sig 

i mulige løsninger på problemer “derude”, og når de vender tilbage til samfundet uden for 

skolen, har de erfaret og lært, hvordan man i fællesskab skaber forandring og dyrker et aktivt 

demokratisk medborgerskab (Dahl & Philipsen 2016, 93). 

Korsgaard taler i 1991 om, at det levende ord også indeholder et vækkende element, og 

altså kan kaldes for det handlende ord, da det vækker folket til at “øve heltegerninger”, 

ligesom man ønsker på Krogerup. Hvis ordet har været levende nok, har det vakt liv i folk. 

Dermed udgør handlingen i sig selv prøven om, hvorvidt ordet var levende nok, og af den 

grund er det også ifølge Korsgaard i 1991 et handlende ord (Korsgaard 1991, 23).  

Ligesom det sker på Krogerup og på PFL, kan vækkelsen også opstå i mødet med verden. 

Men spørgsmålet er, hvad vækkelsen “vækker” i mennesket? Selvfølgelig er indignation over 
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den uretfærdighed, der er let at få øje på i kontrasten mellem velfærdsstaten Danmark og 

de uhyrligheder vi f.eks. ser i Syrien og i fordrevne folks nye hjem - flygtningelejre. Men der 

er også en vækkelse, som består i at møde andre folkeslag, der kæmper for forandring og 

det vækker en lyst og mod til at forandre “derhjemme” lokalt. At se andre sætte livet på spil 

og lykkedes med forandring og handling i ekstreme politiske miljøer, er en positive erfaring, 

der skaber mod til forandring (Dahl & Philipsen 2016, 93). Og netop dette lokale perspektiv 

er interessant i forhold til PFL, der netop søger en forandring lokalt med udgangspunkt i 

mødet mellem forskellige nationer og deres respektive problemer. Det kan beskrives som 

at tage del i andres virkelighed for at forstå denne og på baggrund heraf få motivationen til 

at handle, som skal kommunikeres videre til højskolens elever. 

Claus Staal fører i 2016 denne vækkelsesrefleksion videre og beskriver, hvordan verden 

bliver “ægte”, når elevens virkelighedskonstruktion udfordres af andre menneskers 

virkelighed, og når eleven ikke uvæsentligt forstår disse virkeligheder (Staal 2016, 103). Staal 

bruger to eksempler om mødet med hhv. en kvinde fra Nigeria, der har været offer for 

menneskehandel, og en LGBT-person. De optræder, som Staal beskriver det, som en 

personificering af frygt, fordi de på hver deres måde, er blevet behandlet på aller-

uretfærdigste vis (Staal 2016, 103-104). Det handler ikke om selve den konkrete uretfærdige 

behandling af et menneske. Det handler tematisk om at forstå frygten, som et mennesket 

kan føle, og hvorfor det er urimeligt. Menneskehandel som eksempel er ulovligt, hvilket er 

et faktum. Men vigtigst er det at forstå, hvorfor det er ulovligt, og det er det ifølge Staal, 

fordi det er urimeligt at mennesker lever i frygt. Dermed er den konkrete anden-

menneskelige oplevelse ikke væsentlig i sig selv og kan erstattes af en hvilken som helst 

anden urimelighed. Dermed handler det hverken om menneskehandel eller LGBT-

personer, men om det faktum, at menneskers ikke burde leve i frygt, hvorfor frygt som 

livsvilkår burde være ulovligt (Staal 2016, 106). 

Alle disse anskuelser har det til fælles, at de på den ene side ikke mener, at man skal 

“moralisere eller prædike”, som også Richard Andersens udlægning af Jakob Knudsen i 

1961 så tydeligt advarer mod (Andersen 1961, 33), men at de på den anden side står fast på, 

at man konkret må forholde sig til verdens udfordringer. Højskolen må ikke være passiv i 

sin form. Den skal ud i samfundet og virke. Den indirekte metode tilsiger, at eleverne 

sammen med deres lærer må mestre øvelsen i hverken at blive en læreanstalt eller dumpe 

ned i den lyriske uforpligtethed  
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Den aktive sig forholden til verden har fået en renæssance. På PFL ønsker man at skabe 

change agents. Og nye teoretikere som Paulo Freire bringes på banen. Mens mange af 

Freires pædagogiske principper omkring dialog, lokal forankring og kritik af det formelle 

uddannelsessystem kan sammenlignes med kerneanskuelser hos Grundtvig (se f.eks. 

Haddad & Uemura 2022, min. 45:00-47:20; Kampmann 2017, 773; Stromquist 2014, 553–

554; Wilcock 2021, 261), er det i høj grad hans fokus på at gøre en forskel for “de 

undertrykte” (Kampmann 2017, 773-774), der tydeliggør, hvordan man på PFL trækker 

mere på tankegods, der tager aktivt stilling til verdens udfordringer. 

Staal sætter det på spidsen, når han siger, “at alt ikke er ligegyldigt”. Højskolen må tage 

stilling “(...) vi [bekender] os til værdiens prærogativ, nemlig det forhold, at det ikke er lige 

gyldigt - eller lige værdifuldt - hvad man skaber som individ eller i fællesskab” (Staal 2016, 

108).  

13.3 Vækkelsen og oplysningen - aktivisme 

I Højskolen til debat fra 1961 kan vi læse Kaj Thanings, teolog, debattør og grundtvigforsker, 

bidrag, der tager udgangspunkt i Grundtvigs samtid. Året er 1832 og Grundtvig får et 

sekulariseret livssyn, der betød at han i sit sind kunne adskille det himmelske fra det jordiske 

(Thaning 1961a, 38). Ud af dette livssyn vokser højskolen, som en sekulær institution, der 

ikke er funderet i en kristen overbevisning, men med den overbevisning, at borgerligheden 

skal kunne trives frit uden kristendommens indblanding - den skal ikke opdrage folk i den 

kristne tro, det er kirkens opgave og dens eksistensgrundlag (Korsgaard 1991a, 11; Thaning 

1961a, 38). Men der udfolder sig også en videre diskussion om denne tolkning af Grundtvig, 

der omhandler det, der fremefter vil blive kaldt “vækkelsen” over for “oplysningen”. 

Intuitivt strider disse to begreber ikke mod hinanden, men i deres betydning ligger der 

alligevel noget indlejret, der har givet anledning til sindsstrid mellem to højskolekoryfæer, 

Christen Kold og Grundtvig (Korsgaard 1991a, 11-12).  

Når vi i det foregående underkapitel har talt om vækkelse, har det ikke været med eksplicit 

henvisning til den koldske vækkelse - det religiøse element af Kolds vækkelse er helt klart 

fraværende i dag. Når vi alligevel tager denne debat op, er det, fordi vi mener, at der er nogle 

ligheder til den måde problemstillinger er omdrejningspunkt for PFL, og den vækkelse Kold 

i sin tid var fortaler for. Thaning og Bukdahls diskussion i 1961 vedrører den historisk-

poetiske kerne af højskolen, og derfor har den også sin relevans i dag. 
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For at komplimentere forståelsen af denne strid inkluderer vi Ove Korsgaard, der i Strejftog 

i højskolernes idéhistorie kort beskriver forskellen mellem Grundtvig og Kold - “oplyseren” og 

“vækkeren”. Ifølge Korsgaard, er der tradition for at opfatte Kold som vækkelsens mand, 

og Grundtvig som oplysningens mand, men begreberne kan ikke nødvendigvis skilles fra 

hinanden i relation til, hvor man skal forstå højskolen opgave (Korsgaard 2019, 7). 

Vækkelsesbegrebet kan både bruges om enkeltpersoner eller om flere personer. Dermed 

kan vækkelsen optræde i kraft af at en person er blevet vakt, ligesom der kan være tale om 

vækkelsesbevægelser af religiøs, sociale, politisk karakter. Ove Korsgaard opremser en 

række spørgsmål i forlængelse heraf, bl.a. om højskolen var en vækkelsesbevægelse? Er 

folkelige sociale bevægelser et fænomen, som “de vakte” igangsatte (Korsgaard 2019, 7-8)? 

Det er her, vækkelses begrebet bliver interessant i relation til handling og PFL, da det ikke 

nødvendigvis behøver have sit fokus på den guddommelige vækkelse, da vækkelsen også 

kan indeholde ikke-gejstlige problemer.  

Vækkelses-/oplysningsstriden kommer til udtryk i Kaj Thanings to bidrag (Thaning 1961a, 

1961b), der går under titlerne Grundtvig og den danske folkehøjskole og Grundtvig og Kold. Thaning 

tillægger det grundtvigianske idégrundlag større betydning for højskolen end det koldske 

vækkelses- og forkyndelsessyn (Thaning 1961b, 97-98). Simplificeret er dette kampen 

mellem oplysningen og vækkelsen. Som et modstykke til Thaning finder vi Jørgen Bukdahl, 

der i sit bidrag under titlen Højskolen i skiftende tider ser Kold, som en meget central skikkelse 

og læremester for de mest betydningsfulde højskolepersoner gennem tiden. Han er med 

andre ord en vækkelsens mand og tillægger Kold gejstlige grundlag stor betydning for 

højskolen (Bukdahl 1961, 56-57 & 76).  

Bukdahl er for så vidt enig i, at Kold var dybt influeret af Søren Kierkegaard og det gudelige. 

Dette livssyn præger indlysende Kold i sit syn på højskolen, og hvordan den skal udforme 

sig i praksis (Bukdahl 1961, 76-77; Thaning 1961b, 83). Men mens Bukdahl hiver Grundtvig 

med på en vogn, mener Thaning, at Kold og Kierkegaard var et modstykke til Grundtvigs 

syn på højskolens praksis. Grundtvig lægger vægt på tidens sociale og politiske problemer, 

hvor Kold i stedet er optaget af det subjektive, forkyndelse, og det indre i første række, og 

så det samfundet, og det politiske bagefter (Bukdahl 1961, 76-77; Korsgaard 1991a, 12; 

Thaning 1961b, 82). I denne debat er det vigtigt at understrege, at Thanning ej negligerer 

Kolds (omend ikke ønskværdige) betydning for højskolens tradition og idégrundlag, og 

hvordan den udformede sig, som årene gik. Han mener, at det koldske indtog var mere held 

end forstand, ligesom han mener at Kold ikke forstod Grundtvigs sekulariserede mål for 



  Heidtmann, Korsholm & Strøm 2022 

 Del III 174 

højskolen. Man kan endda tale om en gudelige forblændelse, der umuliggjorde en sådan 

oplysning, som den Grundtvig prædikede - det historiske-poetiske syn på højskolen og 

verden (Thaning 1961b, 91).  

Korsgaard slår fast, at debatten overordnet blev vundet af Thaning og oplyseren (Korsgaard 

1991a, 13; Korsgaard 2021). Man vendte sig i højere grad mod den borgerlige verden, væk 

fra det individuelle og religiøse. Men et element af højskolen som vækkelsesbevægelse kan 

siges at have overlevet. I 1984 skriver Søren Ehlers, redaktør af Årbog for dansk 

Skolehistorie, ligeså om Kold og hans vækkelsesbegreb. Her beskrives det, at den koldske 

skoles forudsætning var vækkelsen, og at man som “vakt” måtte sætte sig i opposition til 

det allerede etablerede. Det gjaldt både datidens offentlige myndigheder og den akademiske 

overklasse. Det var ligesom med kirken, at man måtte gøre op med præsten i kraft af sin 

gudelige vækkelse (Ehlers 1984, 77). Selvom vækkelsen for Kold var gudelig, var den det 

ikke nødvendigvis i sin grundessens. Ifølge Ehlers kan vi forstå den koldske vækkelse som 

“(...) et radikalt brud med den tidligere livsform [for den enkelte,] til fordel for en ny og 

ganske anderledes”. Det er en personlig “kulturrevolution”, hvor det vakte udvider sin 

horisont og “vokser”. Der er noget oprørsk over vækkelsen. Der er et før og et efter, og 

det handler om at kunne se muligheden for at skabe nye, alternative visioner (Ehlers 1984, 

78). 

I 1984 indtager højskolerne med det koldske frem for det grundtvigianske udgangspunkt 

en mere marginal rolle. De er undtagelsen mere end reglen. Men også på de skoler, der ikke 

eksplicit er koldske, dukker denne klare stillingtagen op. Søren bald, daværende forstander 

på Krogerup, mener f.eks. at: “Kun den, som har et enfoldigt verdensbillede eller en 

afstumpet demokratiopfattelse, kan få sig til at bruge højskolerne i en systembevarende 

argumentation” (Bald 1984, 98).  

I 2016 kan vi konstatere, at dette til tider utopiske aspekt af vækkelsen er væsentligt mere 

udbredt. Et eksempel er den oplevelse, som Staal taler om, når han bruger ordet frygt. Mødet 

med en anden virkelighed er, omend ikke ligefrem et radikalt brud med en tidligere livsform, 

i hvert fald et “brud”. Man forstår det urimelige i at nogle mennesker lever i frygt og af den 

grund kan man handle. 

Malthe Ibsen Sørensen, lærer på Ubberup Højskole, taler ligeledes om “begejstringens 

dannelse” og nødvendigheden for at vække begejstring for de fag, som man underviser på 
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højskolen. Interesse for emnet opstår som et mellemværende (inter-esse)12 når emnet får 

lov at eksistere i fællesskabet mellem mennesker. Man må have det emotionelle med 

(Sørensen 2016, 65-66). Finn Thorbjørn Hansen slår på lignende vis et slag for at få det 

åndelige med i demokratiet (Hansen 2016, 159-160). Vi kan ifølge Hansen tage af lære fra 

Kold, når han siger at vi må gennemleve det for selv at kunne udføre det (Hansen 2016, 

164-165).  

Som diskuteret i kapitel 11, er udfordringerne rykket tættere ind som grundlag for 

fællesskaberne. Dette må ses i sammenhæng med det fornyede fokus på at vække elevernes 

interesse for emnerne, og give dem en følelse af, at de kan gøre en forskel. Som Sara 

Mortensen skriver, er verdens udfordringer ekstremt komplekse og deres fjernhed eller 

fremmedgjorthed kan gøre det uoverskueligt at gøre noget ved dem (Mortensen 2016, 127-

128). At aktivere den personlige oplevelse af nye virkeligheder, bliver således et vigtigt 

værktøj for at modarbejde apatien (Mortensen 2016, 131-133).  

Selvom det ikke er udtalt, er PFL også et vækkelsesrum forstået som, at man konstaterer, 

at den måde vi behandler vores jord og hinanden på, er ganske urimelig. I mødet med andre 

PFL-deltageres virkelighed, opstår der en forståelse af andres problemer, og man bliver vakt 

og måske vælger deltagerne og de elever, de senere skal undervise, at være i opposition til 

det allerede etablerede - at grundlæggende forandre måden de lever på, men også et ønske 

om at forandre andres liv. 

                                                
12 Etymologi for ordet interesse ifølge Den Store Danske: “Ordet interesse kommer af latin interesse 'være af 

vigtighed, angå', egentlig 'være imellem', af inter- + esse 'være'”(Den Store Danske 2022). 
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Slutning 

Den globale højskole 

 

 

 

 

557: Man må trække en grænse 

Når en stemme bli'r hørt, bli'r et menneske set 

i respekt for historien og alt, som er sket.  

Når man evner at møde den udstrakte hånd,  

da kan fællesskab gro, da kan folk knytte bånd.  

Pia Juul, 2020 
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Højskolen er ikke en statisk størrelse, men en størrelse, der konstant er oppe til fortolkning 

og oversættes til nye kontekster. Ved hvert sving i historiens snørklede løb, sættes der nye 

rammer for, hvad højskolen kan være i samfundet. Dette gælder ikke mindst for den 

tilstedeværelse, som højskolen også har uden for Norden. 

Løgstrups beskrivelse af højskolen som en historisk-poetisk skole rammer plet på flere 

måder, end han måske selv havde forudset. Selvsagt er det historisk poetiske tilstede, når 

eleverne, med Rahbeks ord, må tage stilling til “hvem vi er og hvad vi vil”. Men højskolen 

er ikke kun historisk-poetisk, fordi vi som individer kan stille os de spørgsmål. Det er i ligeså 

høj grad et relevant spørgsmål for højskolen at stille sig selv. Hvem er højskolen og hvad vil 

den? Hvem er den globale højskole, og hvad vil den? 

Disse spørgsmål har vi forsøgt at komme nærmere et svar på, ved at undersøge vores 

problemformulering: 

Hvordan kan højskolen forstås som 

et globalt fænomen ud fra initiativet People’s Future Lab? 

og vores to forskningsspørgsmål: 

Hvilke meninger tillægger deltagerne  

på PFL den globale højskole? 

og 

Hvilke af disse meninger kan begrebshistorisk  

spores i “Højskolen til debat”? 

Det er yderst relevante spørgsmål. Fordi højskolen som historisk-poetisk skole, ved at forstå 

sin egen eksistens, tegner en sti for fremtiden. Fordi højskolens selvforståelse ikke bare er 

tilbageskuende fortolkninger af den historie, der har ført til People’s Future Lab, men 

selvforståelsen, om ikke i endnu højere grad, er en projektion ud i fremtiden. Fordi PFL er 

en artikulation af de forventninger og forhåbninger, man gør sig om den retning, den 

globale højskole vil bevæge sig i. 

PFL er en udforskning af højskolens mulige fremtider. Det er et laboratorie for hvilke 

samarbejdsmuligheder, der er mellem de vidt forskellige institutioner. Og det er, med 
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Nordvall & Åbergs terminologi, både et forum for gensidig inspiration og et initiativ til at 

eksportere højskoleidéen. PFL er udtryk for den højskole, som mange nysgerrige 

højskoleentusiaster vil møde, og sætter kursen for den højskolefortælling, der vil præge 

fremtidige højskoleinitiativer verden rundt. 

Højskolefortællingen for fremtiden 

Hvad er det for en fortælling, som den nysgerrige højskoleentusiast vil møde? På PFL er 

det en fortælling om et globalt, forandrings- og praksisfællesskab. Med alle de 

genvordigheder, paradokser, håb og forventninger, det indebærer. Men det er først og 

fremmest en idé om en skole, der bygger på fællesskabet mellem elever, undervisere og 

verden. Som det formuleres af Sørensen i 2016-bogen, er fællesskabet et mellemværende - 

en inter-esse for hinanden, for verden og for naturen (Sørensen 2016, 65-66). Og derfor er 

det også et fællesskab, der bygger på at ville gøre noget ved verdens problemer samt et 

fællesskab, der vil løfte denne opgave gennem dannelse. 

Vigtigst af alt er, at udfordringer, er del af dette mellemværende. Det er vel at mærke en 

tendens, der er tydelig på PFL, men også er tilstede i den danske højskole. Og dette er en 

ny forståelse af fællesskabet og forandringen inden for højskolen. 

Når vi bruger ordet udfordring og ikke klima eller bæredygtighed, er det fordi det ikke er 

vigtigt hvilken udfordring, man samles om, men det at man samles om en udfordring. Det 

er måske ikke så forunderligt, at der er stemmer på PFL, der synes, at man ikke er konkret 

nok ift., hvordan man forholder sig til klimakrisen. Når det ikke er klimaudfordringen, men 

klimaudfordringen der er det vigtige, rykker fokus i højere grad over på fællesskabet end på 

den konkrete udfordring. 

Denne omstændighed tyder på, at andre projekter ikke nødvendigvis vil have klima som 

specifik udfordring, men at højskolens historisk-poetiske dannelsestilgang vil anses som 

relevant på andre fronter. For så vidt behøver det måske ikke være en global udfordring, hvis 

man ser ud over den globale højskole. Korsgaard nævner ikke kun bæredygtighed, men også 

mental sundhed og demokratisk apati, som mulige nye fronter for den danske højskole 

(Korsgaard 2019, 65-70). Vi har med med  PFL som case primært beskæftiget os med klima, 

men det ligger også i kortene, at andre globale højskoleinitiativer, vil udvikles med fokus på 

andre problemstillinger end lige netop klimaet. 
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Ifm. udfordringernes vigtighed for den globale højskoleforståelse, kan vi muligvis tale om 

en “vækkelsens renæssance”. Når man på PFL vil uddanne change agents, påhviler der 

underviserne et ansvar for at gøre udfordringerne relevante for eleverne. Udfordringerne 

skal ind i fællesskabet. De skal være en del af mellemværendet. Elevernes interesse for 

udfordringen skal vækkes. Det ville formentlig være en overfortolkning at kalde den globale 

højskole for aktivistisk, men når PFL er et forandrings-fællesskab, klinger Staals ord om, at 

alt ikke er ligegyldigt (Staal 2016, 108). Dette har selvsagt også betydning for fremtidige 

højskoleinitiativer. Inden for den globale højskole ligger der en forventning om, at man skal 

(ud)danne elever til at tage ansvar og aktivt del i samfundet. De skal med udgangspunkt i 

specifikke udfordringer, om man vil, vækkes til handling. 

At udfordringerne står så centralt hænger muligvis også sammen med, at man på PFL taler 

om en global højskole. Det er ikke det folkeligt-nationale fællesskab, men det universelt-

menneskelige og globale fællesskab, der er kontaktfladen på PFL. I en grundtvigiansk 

forstand kan PFL anses for at være et strålende eksempel på den mellemfolkelige 

vekselvirkning i et historisk-poetisk fællesskab. Alle deltagere mødes med deres kulturelle 

bagage, og skaber gennem samtale en forståelse af et fælles vi med visioner for fremtiden. 

Men PFL er kun ét initiativ, og forståelsen af den globale højskole dækker ikke nødvendigvis 

over enkelte eksisterende eller fremtidige højskoler uden for Norden. Den globale højskole 

er i højere grad et forum, hvor mange forskellige aktører mødes, og der opstår en form for 

fælles forståelse af, hvem vi er. Og det er i dette globale vi, at globale udfordringer, kan være 

limen, der holder fællesskabet sammen gennem politiske venskaber. 

At de globale udfordringer er vigtige for den globale højskoles fællesskab, betyder ikke, at man 

på enkelte højskoler uden for Norden ikke vil forankre fællesskabet i et mere lokalt vi. 

Spørgsmålet kan ligefrem være, om en manglende folkelighed i den globale højskole kan 

erodere dens eget grundlag, eller for at bruge Jørgen Bukdahls udlæggelse af forholdet 

mellem det folkelige og universelle: At den globale højskole kan blive en “bro uden 

bæredygtige fundamenter” (Korsgaard 1991b, 156). Der er i hvert fald noget, der tyder på, 

at der må tages vare om den skrøbelighed som fællesskabet har, når det er et globalt 

fællesskab. 

Alligevel er det globales position på PFL og forståelsen af en global højskole ikke irrelevant. 

For det er ansigtet man som nysgerrig højskoleentusiast vil møde, og der vil nødvendigvis 

være en vekselvirkning mellem den globale højskole og dens manifestationer i og uden for 

Norden. Og her bliver globale udfordringer, politisk venskab, skrøbelighed, forskellighed og change 
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agents vigtige perifere begreber, der tilsammen tegner en retning for højskolens forståelse af 

sin rolle i verdenssamfundet. Tilsammen udgør disse begreber nogle af de mest afgørende 

nybrud inden for den globale højskoleforståelse. 

Dermed ikke sagt, at denne forståelse ikke potentielt vil anfægtes. Som Freeden fremhæver, 

er det en illusion, at essentielt anfægtelige begreber, som den globale højskole, nogensinde 

skulle være stabile i deres betydning. Dette er bl.a. illustreret på PFL, hvor man ikke er enig 

i, hvordan den globale højskole skal forstås. Derfor vil de fremtidsforventninger, som PFL 

er udtryk for, formentlig anfægtes i fremtiden. 

Vores analyse skal på ingen måde forstås som, at PFL udgør et voldsomt brud med 

højskoletraditionen. Den historisk-poetiske tilgang til dannelse - den kerne af højskolen 

som Løgstrup mente var så stærk og relevant i verden - er i sin essens bevaret på PFL. 

Bevares, det er ikke sikkert, at Løgstrup ville kalde PFL for et historisk-poetisk initiativ med 

sit manglende folkelige fællesskab. Men essensen i Rahbeks to spørgsmål: Hvem er vi, og 

hvad vil vi, er besvaret. Begreberne er nogle andre. Sproget er mindre højtflyvende. Men 

også på PFL vil den nysgerrige højskoleentusiast møde skolen for livet, det levende ord og den 

levende vekselvirkning. 

Den pædagogiske praksis udgør også et solidt grundlag for fællesskabet. Dette gælder ikke 

mindst for den globale højskole, hvor det ikke bare er elever, der mødes, men også 

undervisere. Som et netværk af undervisere er den pædagogiske tilgang noget, der samler 

de forskellige skoler på PFL. Den pædagogiske udvikling fyldte meget på seminaret, og det 

var da heller ikke hensigten, at de deltagende undervisere skulle være dem, der skabte 

forandring. Det er gennem undervisningen af kommende højskolelever, altså den pædagogiske 

praksis, at der skal ske forandring. På den måde udgør den stabile højskolepraksis også 

fremadrettet et stærkt ben for fællesskabet, hvor højskolen er tilstede som globalt fænomen.  

Til sidst er det værd at huske på, at PFL er et dansk initiativ. Der er mange udviklinger inden 

for den danske højskole, som kommer til udtryk på PFL. At den globale del fylder mere i 

den folkeligt-universelle vekselvirkning er ikke kun et fænomen på PFL. Udfordringerne er 

rykket mere ind i centrum, og på sin vis kan den globale højskole, som den kommer til 

udtryk på PFL, også ses som en projektion af den danske højskoles egen udvikling. 
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Og så en række forbehold 

Ovenstående konklusioner må tages med nogle vigtige forbehold. Hele 

forskningsprocessen har været én stor øvelse i at komme så tæt ind på PFL-deltagernes 

oplevelse, som vi som specialeskrivende statskundskabere har kunnet. Det har i høj grad 

været en process om horisontsammensmeltning for os. Som individer, der kender til 

højskolen i forvejen, har vi hver især haft vores forforståelser, erfaringshorisonter om man 

vil, om den danske og den globale højskole. Vi har opnået et væsentligt dybere 

forståelsesniveau af højskolen, både i Danmark og i verden, hvilket har ledt os til den 

ovenstående fortolkning af den globale højskole på PFL. 

Fordi vores egen fortolknings- og forståelsesprocess har været så vigtig i specialet, gik vi i 

detaljer med vores metodiske tilgang, særligt i analysen af PFL. Ift. metodiske værktøjer har 

vi støttet os op ad Kathy Charmazs tilgang til grounded theory og benyttet hendes værktøjer 

både til analysen af PFL samt Højskolen til debat. Men hvor transparente vi end kan være 

omkring, hvordan begrebskonstellationen på PFL er opstået er det i sidste ende en 

fortolkning, der er opstået i vekselvirkningen mellem PFL-deltagernes refleksioner og vores 

fænomenografiske bearbejdning af disse. Analyseværktøjerne fra grounded theory har tjent 

formålet, om at holde vores egen forforståelse uden for analysen. Men selv da er specialets 

konklusion resultat af vores fortolkning. Vores håb er, at konklusionerne vil finde resonans 

hos praktikere, og at forskere vil finde dem relevante i en videre forståelse af den globale 

højskole. Lad det derfor være sagt, at konklusionerne er et produkt af en grundig 

hermeneutisk process, hvor vi har støttet os op ad etablerede forskningsværktøjer og 

gentagne gange er gået fra vores konklusioner og fortolkninger tilbage til datamaterialet for 

at forstå det bedre og tilpasse vores fortolkninger. 

For så vidt har vi altså været grundige i vores forskningstilgang. Ikke desto mindre, er vi 

gentagne gange blevet opmærksomme på grænserne for specialet. Dette drejer sig især om 

nogle af de udfordringer, som Freeden fremhæver ved begrebshistorien: “The dual problem 

of translation” (Freeden 2017, 130). Selvfølgelig har vi været opmærksomme på, at begreber 

ikke uden videre kan oversættes fra et sprog til et andet, eller fra debat- til dagligdagssprog. 

Og her må vi se i øjnene, at vores datamateriale har begrænset den analyse, vi har kunnet 

udføre. 

Som diskuteret i kapitel 2, har vores indsamlede essays været et værdifuldt datagrundlag for 

vores speciale. Især da empirien empirien kan karakteriseres som dagligdagssprog. Det er 
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for så vidt en fordel for vores speciale. Der er dog en udfordring ved at bruge debatbøger 

som den historiske kontekst, hvor forfatterne nøje har tilrettelagt deres budskab. Selvom 

det ikke er æbler og pærer, vi sammenligner, gælder Freedens oversættelsesudfordring 

mellem disse to kilder. Det er noget, vi i stigende grad blev opmærksom på i løbet af vores 

analyse. Hvor begreber som det levende ord og den levende vekselvirkning i især de ældre 

debatbøger finder anvendelse, kom det på PFL i højere grad til udtryk i ord som samtale og 

dialog. Det har derfor krævet en betragtelig fortolknings- og forståelsesindsats at trække de 

relevante tråde mellem PFL og Højskolen til debat. 

Her burde det nævnes, at vi kunne have overvejet alternative historiske kilder. Særligt 

Højskolebladet er et vigtigt og relevant arkiv af information om de forskellige debatter, man 

har ført inden for højskolen. Vi fravalgte dog bladet som datakilde af flere årsager. For det 

første, fordi det er et enormt stort arkiv, som vi ikke havde de nødvendige kompetencer til 

at gennemarbejde systematisk i rammen af et speciale. For det andet, fordi det ikke har 

været lige så let tilgængeligt som Højskolen til debat, da den kun har været tilgængeligt 

digitalt fra efter år 2000, og vi dermed ikke ville have kunnet bruge digitale værktøjer som 

NVivo til en systematisk kodning af det enorme materiale. For fremtidig forskning vil det 

dog være relevant at vide, at Højskolebladet er ved at blive digitaliseret (Hoyer 2022). 

Således vil det i fremtiden være muligt også at bruge kvantitative værktøjer til at udforske 

højskolens begrebshistorie. 

Mens vi var i stand til at tage hånd om at oversætte fra dagligdagsreflektioner på PFL til 

debatindlæg i Højskolen til debat, har vi også måttet tage stilling til oversættelsen mellem 

sprog og kulturer. Mens oversættelsen mellem engelsk og dansk har nogle udfordringer ift. 

sprogbrug, har vi kunnet overkomme disse nogenlunde, da vi selv er verserede i den 

engelske brug af højskoletermer. I hvert fald for de danske deltageres vedkommende har vi 

kunnet forstå og fortolke deres brug af engelsk. 

Hos de internationale deltagere må vi dog sige, at vi i en begrebshistorisk forstand kommer 

til kort. Igen hænger dette til dels sammen med vores valg af historisk datagrundlag. 

Højskolen til debat er på ingen måde udtryk for de erfaringshorisonter, som de 

internationale deltagere kommer med. Hver enkelt institution kommer med sin egen 

historie og forståelse af sin rolle i verden. Af gode grunde kan vi ikke finde disse 

forestillinger i Højskolen til debat. Som både Kulich og Nordvall & Åberg fremhæver, er 

der altid lande- eller egns-specifikke nuancer ved de internationale højskoler og 

højskolelignende institutioner (Kulich 1964, 422–427; Nordvall & Åberg 2011, 14–15). 



Noget om Højskoler 

185 Slutning  

Dette må vi se i øjnene. Specialet har ikke haft de nødvendige ressourcer til at lave en 

komparativ analyse af den begrebshistoriske udvikling for hver af de deltagende 

internationale skoler. 

Derfor er det heller ikke underligt, at vi har kunnet genkende mange af de danske debatter 

på PFL. Men PFL er mere end bare et dansk projekt. Det er i mødet med de internationale 

skolers egne højskoleerfaring, at idéen om den globale højskole er opstået. Den globale 

højskole har ikke kun rod i den danske højskoledebat, omend mange af 

udviklingstendenserne inden for den danske højskole kommer til udtryk på PFL. Vores 

konklusioner må altså ses ud fra et dansk perspektiv. De er udtryk for den danske højskoles 

blik ud mod verden, og dansk højskoles indpas i den globale højskole. 

Det er ærgerligt, at vi ikke har kunnet inddrage mere af de internationale deltageres 

baggrund. Det giver os et ufuldstændigt billede af den globale højskole. Særligt har vi set os 

nødsaget til at skære en masse af vores refleksioner omkring den brasilianske tænker og 

pædagog Paulo Freire væk. Freire blev nævnt flere gange på PFL, og han er i senere tid 

blevet sammenlignet med Grundtvig af flere forskere (Bhattacharya 2010; Haddad 2020; 

Uemura 2022; Kundu 2018). Hvor der er flere af hans begreber og tilgange, der minder om 

dem, man har i den danske højskole, er der helt sikkert interessante perspektiver at hente, 

hvis Freires begreber også spores på mere systematisk vis på PFL. 

Men for stringenthedens skyld, gav det ikke mening, kun sporadisk at inddrage 

internationale perspektiver. Vi kunne ikke forsvare, at udelukkende brasilianske 

perspektiver skulle inddrages, og at f. eks. engelske, kenyanske eller japanske udelades. For 

ikke at tale om de oversættelsesvanskeligheder, der ligger i at inddrage sådan et materiale på 

en redelig måde. Derfor valgte vi i sidste ende at begrænse os til kun at se på den globale 

højskole fra et dansk perspektiv. 

Et sidste punkt, som også begrænsede os, er det historiske. Som nævnt i vores forord, er 

dette et statskundskabsspeciale, ikke et historisk speciale. Som statskundskabere er vi ikke 

erfarne i brug af historiske kilder. Vi kan læse en tekst for, hvad den er, og fortolke dens 

brug af begreber, men kun til en vis grad være kildekritiske. Vi mangler simpelthen det 

katalog af samtidsviden, som en fuld begrebshistorisk analyse ville have særdeles godt af. 

Især, hvis vi skulle ud over vores analyserede periode fra 1961 frem til i dag. Vi er f.eks. ikke 

i stand til at læse breve fra før 1864 og uden videre at kunne sætte os ind i debatterne. Det 
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er ikke del af vores faglighed. Derfor har vi i højere grad behandlet Højskolen til debat som 

en politolog ville behandle sit datamateriale, end som en historiker ville behandle sine kilder. 

Hvad så nu? 

Til sidst må vi stille os spørgsmålet om, hvad vi i sidste ende kan bidrage med til forskningen 

om højskoler. Her vil det om noget være relevant at vende tilbage til de to artikler vi 

oprindeligt var inspirerede af: Rahbeks typologi over dannelsesforståelser og Nordvall & 

Åbergs undersøgelse af spredningsmønstre for højskolen (Nordvall 2018; Nordvall & 

Åberg 2011; Rahbek 2017).  

Som Rahbek fremhæver, er hans typologi over dannelsesforestillinger ikke dækkende. Og 

den form for højskoleforståelse vi har identificeret på PFL, passer da heller ikke ned i én af 

de typer Rahbek opstiller. Der er tydelige paralleller til alle af Rahbeks typer, selvom det 

måske i høj grad er Rahbeks politiske dannelse, der dominerer i form af, at man mødes om 

klimaforandringerne. Dog er der helt klart også et fagligt element i form af den pædagogiske 

udvikling, som de deltagende undervisere har fået. Men der er på samme måde et kulturelt 

element, når man prøver at finde ud af, hvad man er for et fællesskab. Man har nogle fælles 

pædagogiske idealer, som man i lang tid har kæmpet for, man forsøger at finde et vi som 

global højskolebevægelse og et vi i kampen for klimaet. Og så er der til dels det poetiske, 

som givetvis ikke har været allerstærkest til stede på PFL, men er noget, som deltagerne har 

reflekteret over i deres pædagogiske praksis. 

Men højskoleforståelsen på PFL spiller også sammen og fremhæver sammenhængen 

mellem Rahbeks aspekter - at de forskellige dannelsesidealer på PFL har brug for hinanden. 

I et globalt fællesskab om praksis og forandring hænger det som Rahbek ville kalde det 

kulturelle, politiske, poetiske, og faglige unægteligt sammen. Og så tilføjer det globale  

højskoleforståelsen en unik nuance, der stiller nogle helt andre krav til den måde 

fællesskabet organiseres og tænkes på. Således går højskoleforståelsen også ud over Rahbeks 

typologi. 

For så vidt tilføjer vi yderligere en nuance til forskningen om dannelse på højskolerne. Både 

Rahbeks typologi og dette speciale er udviklet pba. specifikke initiativer igangsat af FFD, 

og er således begrænsede i deres udsyn. For som pointeret, er også højskolelandskabet i 

Danmark diverst og går ud over FFD. Dette er noget, man især bliver opmærksom på, når 

man ser ud mod det internationale højskolelandskab. Hvert højskoleinitiativ vil have sin 

egen forståelseshorisont og udlægge højskoletraditionen på en bestemt måde. Selvom både 
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Rahbeks typologi og vores speciale gør krav på en vis generalitet, må de i sidste ende også 

ses som case studier af specifikke initiativer. 

Nordvall & Åberg efterlyser flere casestudier af konkrete internationale højskoler (Nordvall 

2018, 733; Nordvall & Åberg 2011, 14–15). Mens specialet ikke har undersøgt en specifik 

skole, har det undersøgt et specifikt initiativ. Vi ser dette speciale som et led i denne 

forskningsagenda. Og selvom konklusionerne i ikke er gyldige for alle højskoler uden for 

Norden, peger de dog i retning af hvordan fremtidige højskoler, affødt af PFL, vil kunne 

forstå sig selv som del af den globale højskole. 

Ikke desto mindre må også ikke-nordiske højskoleinitiativer undersøges for egen ret. Som 

fremhævet i kapitel 2, findes der allerede flere bøger, som beskæftiger sig med enkelte 

højskoler uden for Norden (Bugge 2001; Kulich 2002; Zøllner 1994). Komparative 

casestudier af disse skoler kan givetvis føre til værdifulde indsigter i, hvad den fælles kerne 

af forestillinger og begreber, der går på tværs af de forskellige højskoler i verden, er. For at 

bruge Nordvall & Åbergs terminologi, kan man f.eks. forsøge at finde den fælles myte, som 

højskoler på tværs af forskellige lande abonnerer på. 

Her kommer den hermeneutisk-fænomenologisk inspirerede tilgang til begrebshistorien 

ind. Vi har i dette speciale vist, at Freedens udlægning af denne tilgang er anvendelig, også 

i kontekst af højskoleforskning. Skelnen mellem en samlet begrebskonstellations 

betydningsforskydning, og de enkelte konstituerende begrebers forandring over tid, har vist 

sig at være et godt værktøj til at identificere de centrale tendenser i den globale højskole. 

Freedens politologiske redskab til ideologianalyse har givet os værdifulde indsigter ved at 

undersøge, hvordan visse forståelser af den globale højskole på PFL er blevet anfægtet, og 

hvilke forventninger initiativet stiller til den globale højskoles fremtidige udvikling. 

Begrebshistoriske designs, som vores, vil givetvis også være bedre til at opfange koloniale 

diskurser, som flere advarer os mod (Dahlstedt & Nordvall 2011, 14-15; Wiklund 2018, 67-

69). Vi har i nærværende speciale ikke har haft årsag til at formode, at der er nationalistiske 

eller koloniale forståelser af højskolen på spil på PFL. Tværtimod har vi nærmere observeret 

en forskydning hen mod en global forståelse af fællesskab end en folkelig forståelse. Men 

vi har heller ikke eksplicit inddraget ikke-danske perspektiver i PFL’s kontekst og sådanne 

kritiske perspektiver ville formentlig være svære at opdage fra et dansk perspektiv. 

Begrebshistoriske analyser, der er i stand til at overkomme nogle af de kulturelt-geografisk 

oversættelseudfordringer, vil være bedre positioneret til at tage højde for et sådant aspekt. 
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Et vigtig aspekt ved fremtidig anvendelse af den begrebshistoriske tilgang i en 

højskolesammenhæng, er, at dagligdagssproget må prioriteres. Som Freeden selv 

fremhæver, må man huske på, at begreber mest af alt lever deres liv i hverdagssproget 

(Freeden 2017, 123 & 130). Vi må passe på ikke at bedrive forskning i et begrebsligt 

elfenbenstårn, hvor det kun er “eliten” (som i Højskolen til debat), der får ordet. Derfor 

har den fænomenografiske analyse af PFL været særdeles vigtig for specialet. Og dette 

gælder også for fremtidige komparative analyser af internationale højskoler - de kan ikke stå 

alene som en gennemgang af historiske principprogrammer. Dagligdagsforståelsen af 

højskolen må i spil for at få nuancerne om den faktiske højskoleidé frem. 

Når vi fremhæver, at lokale højskoleinitiativer også må undersøges, er det også fordi, vi har 

en formodning om, at diversiteten af internationale højskoler også vil fremvise en stor 

diversitet af højskoleforståelser. F.eks. kan det formodes, at ikke alle initiativer vil have de 

globale udfordringer som et ligeså vigtigt perifert begreb. Det er formentlig sandt i Danmark, 

at ikke alle danske højskoler vil kunne spejle sig i den forståelse af en global højskole, som 

vi har identificeret på PFL. 

I sidste ende mener vi altså, at den begrebshistoriske tilgang er relevant i fremtidig 

højskoleforskning. Den har vist sig at være nyttig til at identificere de kerneforståelser, der 

har været til stede på PFL. Vi forventer også, at den vil være god til at identificere forskellige 

højskoleforståelser, og dér hvor de er opstået på tværs af forskellige internationale 

højskolecases.  
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601: I skovens dybe stille ro 

Hør landsbyklokken lyder ned, 

bebuder aftenfred, 

småfuglen, før den går til blund, 

end kvidrer lidt en stund. 

I mosen kvækker højt en frø, 

stærkt damper mark og sø, 

nu klokken tier, aftenens fred 

sig stille sænker ned. 

Fritz Andersen, 1868 
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