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INDLEDNING

Baggrund
Dette arbejdshæfte er blevet til som en del 
af Højskolepædagogisk Udviklingsprojekt 
(HUP), der har til formål at beskrive og 
udvikle den højskolepædagogiske praksis, 
så det understøtter udviklingsarbejdet 
for den enkelte højskolelærer og på den 
enkelte højskole og holder diskussionen 
af højskolens opgave og praksis i gang på 
tværs af højskolerne. Hæftet er lavet som 
en ledsager til bogen Højskolepædagogik – 
en fortælling om livsoplysning i praksis, der 
udkom på forlaget KLIM i 2015. Formålet 
med bogen om højskolepædagogik var, ud 
over at vække til refleksion og debat på og 
mellem højskolerne, tillige at sætte ord på 
højskolernes pædagogiske praksis på en 
sådan måde, at den kunne få betydning for 
alle, der beskæftiger sig med pædagogik, 
skole og undervisning.

Formål
Ønsket med nærværende hæfte er, at det 
kan finde anvendelse på højskolerne som 
en hjælp til at diskutere bogens indhold og 
dermed højskolepædagogikken i direkte 
relation til højskolelærerens praksis og 
virkelighed. Hæftet indeholder en lang 
række spørgsmål, cases, opgaver, udsagn 
og diskussioner, der knytter sig til de for-
skellige kapitler og temaer i bogen, og kan 
på den måde støtte den enkelte læser eller 
en gruppe af lærere til at reflektere over, 
udfordre og forhåbentlig udvikle egen og 
skolens pædagogiske praksis. 

Dette hæfte når af indlysende årsager ikke 
på samme måde som bogen i dybden med 
højskolepædagogikkens problemstillinger. 
Hvor bogen kobler pædagogisk teori, 
praksisfortællinger og empirisk materiale i 
en samlet fremstilling af højskolepæda-

gogikken, er hæftet primært orienteret 
mod højskolelærerens virkelighed og 
praksis. Derfor fremtræder bogens grun-
dige perspektivering af livsoplysningen 
og den almene pædagogiks betydning for 
praksis ikke nær så tydeligt i hæftet, og det 
anbefales derfor, at man selv bringer disse 
perspektiver i spil i relation til diskus-
sionen af praksis i hæftet.

Opbygning
Arbejdshæftet har otte temakapitler, der 
svarer til kapitlerne i del I af bogen Høj-
skolepædagogik. Kapitlet om fx fællesskab i 
hæftet er således en slags guidet tur gen-
nem kapitel 1 om fællesskab i bogen, hvor 
det er muligt at stoppe op og dykke ned 
der, hvor det giver mening og har interesse 
for den enkelte eller for en gruppe lærere. 
Hvert kapitel har en introduktionstekst, 
der kort præsenterer temaet og en række 
underafsnit, der afspejler de forskellige 
afsnit i hvert af bogens kapitler. Man kan 
dog med fordel læse hele det pågældende 
kapitel i bogen som forberedelse til arbej-
det med et tema. Undertemaerne rummer 
forskellige elementer, der – med hver deres 
funktion – lægger op til videre drøftelse og 
arbejde med temaet:

• Spørgsmål: Har til formål at sætte en 
refleksion i gang og vil oftest omhandle 
dilemmaer og paradokser i forbindelse 
med højskolepædagogikken.

• Sat på spidsen: En god og hurtig måde 
at forholde sig til temaet gennem et 
dilemma eller et provokerende udsagn, 
der ikke gives entydige svar på, men 
som sætter en diskussion i gang.

• Case: Konkrete episoder og ud-
fordringer fra dagligdagen på en høj-

skole, som lægger op til handlings- og 
løsningsorienterede drøftelser.

• Opgave: Giver mulighed for at arbejde
 grundigere og mere konkret med 

temadrøftelserne i form af en bunden 
opgave knyttet til praksis.

• Udsagn: Udvalgte citater fra bogen af 
højskolelærere, elever og pædagogiske 
forskere, der lægger op til drøftelser og 
peger ind i bogen for yderligere fordy-
belse og perspektiv på temaet.

• Diskussion: Har man tid og lyst til at 
gå grundigere til værks, gives der her 
oplæg til drøftelse via læsning af et 
udvalgt begreb, perspektiv eller afsnit 
fra bogen. 

I forlængelse af de otte kapitler følger
afsnittet: Hvad gør vi nu?, der giver mulig-
hed for at følge temadrøftelserne op med 
et handlingsperspektiv, idet der gennem 
øvelser og refleksioner lægges op til at 
drage beslutninger om mulige handlinger, 
ændringer af praksis eller videre arbejde 
med temaet. 

Brug af hæftet

Individuelt: Hæftet kan bruges af den 
enkelte læser som en ledsager, der parallelt 
med læsningen af Højskolepædagogik samler 
op på de forskellige kapitler i bogen og 
stiller spørgsmål, der bringer læsningen vi-
dere og kobler bogen mere direkte til egen 
undervisning og kostskolearbejdet.

Fælles: Sæt en time eller to af til et 
lærermøde og vælg et eller flere temaer, 
som I har lyst til at arbejde med. Man 
kan med fordel aftale, at alle har læst det 
pågældende kapitel på forhånd, men det 

kan også vælge at begynde i hæftet og så 
efterfølgende bruge bogen til at gå mere 
i dybden med temaet gennem teoretiske 
perspektiver fra bogens del I eller prak-
siseksempler og forskerbidrag fra bogens 
del II. 

Ordstyrer: Vælg på forhånd en ordstyrer, 
der grundigt kan forberede drøftelsen, 
introducere temaet, lave grupper og ud-
vælge undertemaer og elementer i forhold 
til hvor meget tid, der er sat af, og hvad 
der skønnes mest relevant i den gældende 
kontekst. Ønsker man at lave en hel pæda-
gogisk dag med udgangspunkt i bogen 
og hæftet, kan ordstyreren med fordel 
supplere med et tidligere udgivet hæfte 
Inspirationsmateriale til en pædagogisk dag, 
der indeholder et komplet forslag til model 
for afholdelsen og en række gruppeøvel-
ser, der kan sætte højskolepædagogikken 
til debat på den enkelte skole. Materialet 
kan hentes som PDF-fil på www.ffd.dk un-
der Højskolepædagogisk Udviklingspro-
jekt, hvor der forefindes yderligere materi-
aler i relation til højskolernes pædagogiske 
udviklingsarbejde.

God fornøjelse!

______________________________________

For yderligere spørgsmål, kommentarer til hæftet 
eller højskolepædagogisk udvikling kontakt:
Jonas Møller, Pædagogisk konsulent på
mail: jm@ffd.dk eller tlf: 33 36 40 49
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Fællesskab
På det konkrete plan er fællesskab i en højskolesammenhæng centralt som det at leve, 
bo og spise sammen; at indgå i et praktisk arbejdsfællesskab og deltage i fællesmøder; at 
indgå i et fagligt fællesskab; sammen at stå for arrangementer af forskellig karakter osv. 
Fællesskabet kommer til syne i praksis gennem elevernes stadige deltagelse i skolens liv 
i en mangfoldighed af former. Fællesskab og deltagelse bliver ligefrem rammesættende 
for højskolernes forståelse af dannelsen og læring på højskolen. Når fællesskabet er så 
afgørende et element i højskolen – både i forhold til højskolens anliggende og hvordan 
højskolen struktureres i praksis – skyldes det, at det både er mål og middel for højskolens 
virke og tænkes ind i såvel undervisningen som i det samvær, der i kraft af kostskole-
formen er en vigtig faktor på højskolen. Denne tilgang til fællesskabet, som både mål 
og middel, går igen hos langt de fleste højskoler og er noget, som højskolerne bevidst 
forholder sig til. Dermed får fællesskabet en afgørende betydning for højskolernes pæda-
gogik (s. 40).

Case

På en højskole, hvor mange af eleverne 
kommer for at forberede sig til en op-
tagelsesprøve på en videregående ud-
dannelse, er lærerne bekymrede for, at 
eleverne fokuserer for meget på deres 
egen faglige udvikling fremfor fællesska-
bet. Hvad kan lærerne gøre for at fremme 
det forpligtende fællesskab?

”Jeg synes i stigende grad, at vi får unge 
mennesker ind på højskolen, som ikke ved, 
hvad det vil sige at være en del af et forplig-
tende fællesskab. De har ikke været en del 
af et foreningsliv eller lignende, og deres 
forståelse af et fællesskab omfatter deres 
familie og nærmeste venner. De har måske 
lært at snakke om fællesskab i skolen, men 
for en del af dem ligger der ikke nogen kon-
kret erfaring bag.” (Højskolelærer, s. 41) 

Hvad betyder det for fællesskabsdannelsen på højskolen, hvis højskolelæreren har ret 
i sit udsagn? 

Spørgsmål
n Hvad forstår du ved et forpligtende 
fællesskab? 

n Hvilke værdier kendetegner det fælles-
skab, I gerne vil fremme på jeres højskole?

n Hvor i jeres pædagogiske praksis lykkes 
I med at skabe et forpligtende fællesskab? 
Hvor lykkes I ikke?

n Hvordan sætter du som faglærer det 
forpligtende fællesskab i spil i din under-
visning?

Opgave 
Beskriv tre aktiviteter fra 
jeres introuge, der er med 

til at skabe et godt udgang-
spunkt for et forpligtende 
fællesskab. Find på én ny 
aktivitet, der yderligere 
kan støtte op om fælles-

skabet.

1. ET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB
Når højskolelærere og elever taler om fællesskabet, er det 
tydeligt, at højskolefællesskabet ikke tænkes som en hvilk-
en som helst mere eller mindre tilfældig socialisering, men 
sigter mod at være, hvad der af mange betegnes som et 
forpligtende fællesskab. I den forstand fremstår fælles- 
skabet på højskolen normativt; det er et værdibåret fælles-
skab, der er afgørende for de pædagogiske ambitioner og 
for elevernes dannelse og personlige udvikling (s. 40-41).

Sat på spidsen
At gøre sig erfaringer med at være en 

del af et forpligtende fællesskab er det 
vigtigste højskolen kan give eleverne!
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2. FÆLLESSKABET SOM KONSTRUKTION
Det pædagogiske arbejde med fællesskabet handler i høj grad om at give 
højskoleeleven en konkret erfaring med og viden om at indgå i et forplig-
tende fællesskab for på den baggrund at lade eleven erfare, hvad der 
kræves af ansvarlighed, handlinger og tagen del for at dette fællesskab 
ikke falder fra hinanden. For at etablere en grobund for denne læring må 
fællesskabet konstrueres i den forstand, at der skabes eller iscenesættes et 
kollektivt rum, hvor eleverne både individuelt og kollektivt ikke kan und-
gå at lære – på godt og ondt –, hvad det vil sige at indgå i et forpligtende 
fællesskab (s. 41-43).

Spørgsmål
n Er du enig i, at højskolens fællesskab er 
og bør være en konstruktion?

n Læs lærercitatet nederst s. 40: Hvordan 
er I med til at konstruere fællesskabet på 
jeres højskole?

n Hvor kunne I på jeres højskole være 
bedre til at udnytte det potentiale, der 
ligger i at konstruere fælleskabet? 

n Hvornår er fællesskabet et mål i sig selv, 
og hvornår bliver det snarere et middel til 
at nå et andet mål?

”Højskolen kan opfattes som et 
fællesskabslaboratorium, der 
sigter på personlig udvikling af 
rummeligheden.” (s. 156)

Simon Lægsgaard fra Brandbjerg Højskole understreger, at 
det er en af højskolens væsentlige opgaver at træne elevernes 
rummelighed. Hvilke potentialer ligger der i at eksperimentere 
med fællesskab som en konstruktion? Og hvad er farerne ved at 
anskue højskolen som et laboratorium?

”Højskolen reetablerer ‘landsbyen’ 
som fælles erfaringshorisont – et sted, 
hvor du på trods af at være et nok så 
moderne autonomt individ, ikke kan 
undslippe dig den sociale interaktion 
og den kollektive erfaringsdannelse.” 
(s. 42) 

Hvad gør I, for at eleverne møder dem og det, de normalt viger uden om? 
Burde I gør mere?

Opgave 
Beskriv tre konkrete 

eksempler på, at I kon-
struerer fællesskabet på 
højskolen. Kan I udpege 

steder, hvor I ikke er med 
til at konstruere fælles-

skabet?

Sat på spidsen
Lærermøder handler mere om at påpege, 
hvilke problemer der er med eleverne end 
at drøfte, hvordan fællesskabet kan kon-
strueres, så eleverne selv bliver opmærk-

somme på og tager ansvar
for problemerne!

FÆLLESSKAB

Case

Efter længere tids frustration forbyder 
lærerne eleverne at medbringe smart-
phones til undervisning og fællesarrange-
menter i 14 dage med det formål at træne 
elevernes koncentrationsevne og ansvar 
over for fællesskabet. Diskuter for og imod 
denne fremgangsmåde.
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3. FÆLLESSKAB MELLEM STRUKTUR OG FRIHED
For langt de fleste højskoler er fællesskabet rammesættende for, hvordan andre dele af 
skolen indrettes i praksis. Der findes dog flere forskellige tilgange til at sætte rammer for 
fællesskabet, som placerer sig i spændingsfeltet mellem struktur og frihed. Sat på spidsen 
kan man på den ene side tale om en tilgang, hvor rammerne for fællesskabet stort set er 
fastlagt af skolen på forhånd, og hvor eleverne primært skal indordne sig og derfor kan 
opleve en høj grad af tryghed. På den anden side kan man vægte en fri og mere usynlig 
struktur, hvor der lægges op til, at eleverne skal føle ejerskab og frihed til selv at bidrage 
til at forme fællesskabets rammer (s. 46-47).

Spørgsmål
n Hvilken tilgang til fællesskabet i spænd-
ingsfeltet mellem struktur og frihed er 
dominerende på jeres skole? Hvilken be-
tydning har denne tilgang til fællesskabet 
for jeres pædagogiske praksis?

n Hvilke regler og forbud fortæller I elev-
erne om i begyndelsen af opholdet? Hvad 
er formålet med at fortælle dem det? 

n Lever I som lærere op til det fællesskab 
I prædiker for eleverne? Tager I selv del i 
fællesskabet?

Opgave 
Udpeg tre områder, 

hvor I giver eleverne frihed 
til at forme deres eget 

fællesskab og tre områder, 
hvor I som skole gen-
nemtrumfer et fælles-

skabsideal over for 
eleverne.

Sat på spidsen
Hvad er vigtigst på en højskole: 

Frihed eller tryghed?

Sat på spidsen
På højskoler, hvor elevernes frihed og 
medbestemmelse vægtes højt, er det 
de ressourcestærke og højtråbende 

elever, der sætter kursen, mens elever 
med behov for tryghed, i form af tyde-

lige rammer, bliver ofret!

Case

På en højskole, hvor man af princip ikke vil 
forbyde elever over 18 år at drikke alkohol i 
hverdagene, er elevgruppen splittet mellem 
en gruppe, der synes, at der bliver drukket 
for meget og en gruppe, der synes, at det 
fungerer fint. Det er ved at udvikle sig til en 
konflikt, og eleverne beder lærerne om at 
tage ansvar for situationen. Hvordan skal 
lærerne håndtere situationen?

FÆLLESSKAB
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4. DET MANGFOLDIGE FÆLLESSKAB
Mangfoldighed er nomalt en del af højskolernes selvforståelse, men 
når det kommer til, hvordan fællesskabet i praksis kan og skal rumme 
mangfoldigheden, kan der opstå udfordringer. Nogle elever kan af fx 
personlige, kulturelle eller sproglige grunde have sværere ved at indgå i 
det store højskolefællesskab end andre. Og hvor meget skal man egentlig 
gøre for at tiltrække forskellige elever? 

Spørgsmål
n Hvor mangfoldig en elevgruppe kan 
I som højskole håndtere? Er der elever, I 
ikke vil tage imod?

n Er en mangfoldig elevgruppe et mål i sig 
selv?

n Hvad gør I (ikke) for at tiltrække en 
mangfoldig elevgruppe? 

Opgave 
Gennemgå jeres 

ugeskema og diskuter hvilke 
elementer i højskolens kon-

krete indretning ift. fagudbud, 
pædagogisk praksis, regler, 

husorden mm., der gør det svært 
for elever, som falder uden for 

majoriteten, at indgå i 
fællesskabet? 

Case

En flok danske højskoleelever diskuterer, 
hvem der har ansvaret for integrationen af 
internationale elever; er det lærerne, de 
danske elever eller de internationale elever 
selv? Læs samtalen s. 44-45 og diskuter, 
hvad I som lærere vil sige til eleverne. 
Diskuter derefter, hvem der har ansvaret 
for at integrere dem, der har det svært i 
fællesskabet, fx internationale elever, men-
torelever eller flygtninge. 

”Den manglende sammenhængs-
kraft kan blive en stor udfor-
dring for kommende generati-
oner, hvor mennesker helst vil 
være sammen med andre menne-
sker, der ikke afviger for meget 
fra dem selv. På højskolen møder 
man mennesker med en anden 
baggrund, en anden alder, fra et 
andet land, med et andet sprog, 
med en anden religion og med en 
anden kultur, og alligevel skal 
undervisning og samvær fun-
gere. Det er en del af vilkårene, 
og rammerne og strukturen ind-
rettes efter dette. Som en konse-
kvens heraf er en del af undervis-
ningen på engelsk.” (Uffe Strandby, s. 160) 

Hvilke dele af jeres højskoles struktur, kultur og traditioner er 
i parat til at ændre for at imødekomme bestemte elevgrupper? 
Er der noget, der er så grundlæggende, at det er vigtigere end 
rummeligheden? 

Sat på spidsen
Et for stort fokus på at sikre mangfoldighed 

i elevgruppen svækker elevernes 
fag-faglige udbytte!

FÆLLESSKAB
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5. ER HØJSKOLENS FÆLLESSKAB EN UTOPI?
Det lille fællesskab, som etableres på højskolen, beskrives som forpligtende, 
trygt, sammenhængende og forstående, mens det store fællesskab uden for 
højskolen er individualiseret og tager sig uforpligtende, midlertidigt og flyg-
tigt ud (s. 49-52). Spørgsmålet er, om højskolens fællesskab bliver en utopi i 
forhold til den fællesskabsforståelse, der eksisterer i samfundet generelt, og 
om - og hvordan - højskolens fællesskabsforståelse kan videreføres og sættes 
i spil i samfundet, når eleverne forlader højskolen igen.

Spørgsmål
n Hvilken sammenhæng 
er der mellem højskolens 
lille fællesskab og det store 
fællesskab uden for højsko-
len? Dannes der kløft eller 
bygges der bro?

n Arbejder I bevidst 
pædagogisk med at ruste 
eleverne til overgangen 
mellem højskolens trygge 
fællesskab og den virke-
lighed, der venter dem i 
uddannelsessystemet og på 
jobmarkedet efter højsko-
len? Hvornår og hvordan?

n Hvad gør I for at lukke 
virkeligheden ind i højsko-
lens osteklokke i løbet af 
et semester? Burde I gøre 
mere?

Opgave 
Planlæg, hvordan man i den 

sidste del af et højskoleophold 
kan sætte fokus på overgangen 
fra højskolens lille fællesskab 

til det store fællesskab uden for 
højskolen, så eleverne hjælpes 

til at overføre erfaringer fra 
opholdet til deres liv efter 

højskolen.

”Ifølge Zygmunt Bauman er det 
moderne samfund præget af så-
kaldte eksplosive fællesskaber, 
som enten samler en gruppe 
mennesker på baggrund af en 
fælles interesse, eller fungerer 
som en pause fra hverdagens 
rutiner ved gennem events og 
oplevelser at give deltagerne lidt 
luft, inden de igen vender tilbage 
til virkeligheden.” (s. 50)

I hvor høj grad er det jeres højskole, sociologen Zygmunt Bau-
man her beskriver som en midlertidig oase af fede oplevelser, der 
sjældent får varig betydning for eleverne og for samfundet?

”Heterotopier giver rum og plads 
for vores fantasier, tanker og 
drømme og danner på den måde 
et modsted til den reelle virkelig-
hed.” (Alexander von Oettingen, s. 221) 
Her beskrives højskolen som en potentiel “heterotopi”, et ”mod-
sted”, der ved at distancere sig fra ”den virkelige verden” formår 
at skabe et rum, hvor man kan være til stede på en anden måde 
end i verden uden for højskolen (s. 219-226).   

I hvor høj grad bliver højskolen nødt til at distancere sig fra og 
udgøre et alternativ til det omgivende samfund for at bidrage til 
samfundet og det fælles bedste?

”Højskolen har rykket ved no-
get i én, har givet en deltagelse i 
fællesskabet, der giver så stærk 
en tryghed og lykkefølelse, at det 
kan være svært at blive integre-
ret tilbage i hverdagen uden for 
højskolen.” (Højskoleelev, s. 49)

Hvad er forholdet og forbindelsen mellem det fællesskab elev-
erne oplever på jeres højskole og så det, der venter dem uden for 
højskolen?

FÆLLESSKAB

Diskussion
Fælleskabet mellem utopi 
og virkelighed (s. 49)

Sammenholdes von Oet-
tingens og Baumans syns- 
punkter, som de kommer 
til udtryk i de to citater, 
tegner der sig et paradok-
salt idealbillede af højsko-
lens fællesskab, der på den 
ene side skal tilbyde og 
virkeliggøre en kritik af og 
et alternativ til fællesskabet 
uden for højskolen, men på 
den anden side hverken må 
ende som et utopisk, vir-
kelighedsfjernt fællesskab 
eller et midlertidigt fælles-
skab baseret på oplevelser, 
hvis betydning ikke rækker 
ud over højskoleopholdet. 

Hvor befinder jeres fælles-
skab sig i spændingsfeltet 
mellem utopi og virke-
lighed? Har I problemer 
med at balancere mellem 
de to positioner? 
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6. DET ALTOVERSKYGGENDE FÆLLESSKAB
”Fællesskabet betyder næsten alt. Der er hele tiden mennesker omkring 
én. Kan eller vil man ikke fællesskabet, så kan det være svært. Her på høj-
skolen overruler fællesskabet alt andet” (s. 46). Citatet fra en højskoleelev 
understreger, at fællesskabet står som et helt centralt element, der har be-
tydning for mange andre dele af højskolens praksis, men tillige at fælless-
kabet kan være problematisk.

Spørgsmål
n Hvad er formålet med fællesskabet?

n Hvad bliver der ikke plads til, hvis fæl-
lesskabet fylder stort set det hele?

n Hvordan sikrer vi, at det fællesskab eller 
de fællesskaber der opstår på et hold, ikke 
udvikler sig i en forkert retning i forhold 
til højskolens værdigrundlag?

n Hvordan bidrager fagene til at kvalifi-
cere og give retning til elevernes fælles-
skab og samvær på jeres højskole?

Opgave 
I en gruppediskussion skal den 
ene halvdel agere kritisk over 
for fællesskabets betydning, 

mens den anden skal forsvare 
fællesskabet. Diskussionen tag-
er udgangspunkt i spørgsmålet: 
Fylder fællesskabet for meget 

på vores højskole?

”For mange af vores elever handler et højskoleop-
hold om at komme ud af fællesskaber, som ikke 
(længere) er hensigtsmæssige. Det kan man selvføl-
gelig komme ved at melde sig ind i et andet fælles-
skab – men man risikerer jo blot at gentage histori-
en og miste sig selv i det fælles. Derfor tænker jeg, 
at det ofte handler om at (lære at) kunne navigere 
i fællesskaber og have evne til at være tro mod sig 
selv i mødet med andre mennesker. Altså om at 
være i krydsfeltet mellem det fælles og det indivi-
duelle.” (Højskolelærer, s. 50)

Hvordan arbejder I med at give eleverne mulighed for at danne deres egne holdninger og deres 
egen personlighed i et fællesskab, hvor det er trygt og bekræftende at mene det samme som lærerne 
og flertallet?

Sat på spidsen
Skal individet rumme fællesskabet, eller 

skal fællesskabet rumme individet?

Sat på spidsen
Hvis ikke I dagligt bøvler med fæl-
lesskabet, er det fordi, fællesskabet 
er blevet selve formålet – fremfor et 
middel til at realisere hovedsigtet 

og skolens værdigrundlag!

Case

På et elevhold oplever lærerne, at det er 
lykkedes at opbygge et stærkt fællesskab, 
hvor eleverne tager sig af hinanden, ingen 
ekskluderes, og der arrangeres en masse 
sociale aktiviteter som spilaften, gåture, 
filmvisning, fællessang, osv. Til gengæld 
viser eleverne ikke et særligt stort engage-
ment i det faglige. De møder op til under-
visning, men det er ikke det, der fylder, og 
deres eget samvær bærer stort set ikke 
præg af noget fagligt. Skal der sættes ind 
over for den manglende interesse for det 
faglige, når fællesskabet fungerer, og elev-
erne nyder at gå på højskole? Hvordan skal 
situationen gribes an?

FÆLLESSKAB
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Personlig udvikling
Personlig udvikling er et begreb, som mange højskoler i dag anvender i et forsøg på at 
beskrive målet med den mangfoldighed af aktiviteter, undervisning og samvær som 
finder sted på højskolerne. Der er ikke tale om en erstatning af dannelsen, men i stedet en 
bred paraply, der skal dække over alt det, eleverne tager med sig fra højskolen. Det være 
sig en faglig udvikling, ændring af livsstil, en større selverkendelse, sociale kompetencer 
osv. Dermed ligger der også i højskolernes brug af begrebet personlig udvikling, at det 
på den ene side rummer et dannelseselement, og at det på den anden side også rummer 
noget andet (s. 56).

1. HVILKEN PERSONLIG UDVIKLING?
Begrebet personlig udvikling bruges i dag i et utal af sammenhænge. Den mangfoldige 
brug af begrebet kan være stærkt modstridende, hvis ikke ligefrem uforenelig. Spørgs-
målet er, hvad der menes med en personlig udvikling på højskolen i forhold til andre 
sammenhænge, og hvordan den personlige udvikling forholder sig til dannelsen (s. 56).

Sat på spidsen
Nogle højskoler taler om personlig ud-

vikling, fordi det er enklere end at definere 
indholdet af et dannelsesbegreb! 

Spørgsmål
n Hvad forstår du ved personlig udvikling 
i en højskolesammenhæng?

n Er der et bestemt mål med elevens per-
sonlige udvikling? Og er der først og frem-
mest tale om en proces eller et resultat?

n Hvad skal den personlige udvikling føre 
med sig? Selvdannelse eller fællesskabs-
dannelse?

Opgave 
2) Diskuter om det, I 

reklamerer med, stemmer 
overens med jeres værdi-
grundlag, og det I mener, 

at eleverne skal have ud af 
opholdet.

Opgave 
1) Gå ind på skolens hjem-
meside og vurder, hvad der 
karakteriserer den person-

lig udvikling, der stilles 
kommende elever i udsigt 

gennem beskrivelser, 
billeder etc.

”Den personlige udvikling er ikke vigtig i 
sig selv – det er, hvad den personlige ud-
vikling er rettet imod, der er interessant. 
Den personlige udvikling skal række ud 
over højskolens indre fællesskab. Vores 
opgave er at opbygge elevernes evne til at 
indgå i og tage del i fællesskabet, når de 
forlader højskolen” (Højskoleforstander, s. 58)

Er du enig i, at den personlige udvikling ikke er vigtig i sig selv?

Diskussion
Personlig udvikling eller dannelse?
I afsnittet ”Personlig udvikling eller dannelse” disku-
teres forholdet mellem personlig udvikling og dannelse, 
herunder forholdet mellem elevernes læring i spændet 
mellem den fag-faglige undervisning og hovedsigtet. 
Læs afsnittet s. 55-56 og diskuter, hvad I forstår ved de 
to begreber og balancen imellem dem i forhold til jeres 
pædagogiske praksis.

PERSONLIG UDVIKLING
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2. AT BLIVE SET
Når højskoleelever beskriver deres personlige udvikling, hænger det for mange sammen 
med en oplevelse af at blive set og at føle sig anerkendt. Det handler i høj grad om forhol-
det mellem elev og lærer og om elevernes følelse af et særligt ligeværdigt forhold, hvor 
de oplever at blive mødt både som menneske, der har værdi i sig selv, og som voksen, 
der inddrages i og tildeles ansvar for egen udvikling og skolens liv. På trods af ligevær-
digheden i det menneskelige møde er det dog samtidig et ulige møde, hvor en lærer står 
med et pædagogisk ansvar over for en elev, der befinder sig i en dannelses- og udvik-
lingsproces. Spørgsmålet er, hvordan man som lærer - og elev - håndterer det pædago-
giske paradoks, at mødet mellem lærer og elev altid er både lige og ulige (s. 54-55).  

Spørgsmål
n Hvad forstår du ved formuleringen 
“at blive set”, og hvordan kommer det til 
udtryk i din praksis som højskolelærer i 
din relation til eleverne?

n Hvilke aktiviteter har I tilrettelagt pæda-
gogisk med det formål, at alle elever føler 
sig set – af lærerne og af de andre elever?  

n I hvilke sammenhænge oplever du, 
at det er en udfordring at håndtere 
lærer-elevforholdet både som et ligevær-
digt møde mellem mennesker og et ulige 
møde mellem lærer og elev? Kan du gøre 
noget anderledes?

Case

En elev opdager sidst på semesteret, at 
du ikke kan elevens navn, selvom du har 
haft vedkommende i et fag. Du kan tydeligt 
mærke, at eleven er skuffet. Hvordan hånd-
terer du situationen?

Opgave 
Gå sammen i grupper og 

formuler på 10 minutter et 
statement, der definerer 

grænsen for, hvor lige man 
som lærer kan være med 

eleverne.

Sat på spidsen
1. Hvis du vækker eleverne om mor-
genen, bør du blive efterskolelærer!

2. Hvad er du først og fremmest over 
for eleverne: Ven eller lærer?

PERSONLIG UDVIKLING
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Opgave 
 Gå sammen to og to og find 
eksempler på, at I umyndig-

gører jeres elever ved at tage 
ansvaret fra dem.

Udfordr hinanden og forsøg 
at forsvare, hvorfor I gør det! 

Case

En højskole betoner vigtigheden af elev-
ernes frivillige deltagelse og lyst til læring 
samtidig med, at lærerne benytter sig af 
navneopråb og afkrydsning til morgen-
samlingen. Kan dette pædagogiske greb 
forsvares i sammenhæng med ønsket om 
elevernes mynddiggørelse?  

3. MYNDDIGGØRELSE
Når man i højskolen taler om personlig udvikling i forhold til et begreb om myndig-
gørelse handler det om, at man skal lære at bestemme over sit eget liv og være med-
bestemmende i det fælles liv. Myndiggørelsen berører derved både individet og fæl-
lesskabet og kan forstås i relation til hovedsigtets mål om demokratisk dannelse. Det 
paradoksale ved myndiggørelse i en højskolesammenhæng er, at man på den ene side 
har med juridisk set myndige voksne at gøre og på den anden side, som skole, henvender 
sig til disse voksne som elever med et ønske om at præge og udvikle dem i en dan-
nelsesproces. Paradokset kalder på en refleksion over, hvordan og på hvilke områder en 
myndiggørelse skal og kan finde sted i en højskolesammenhæng (s. 60-62).

”Jeg finder det problematisk at pålægge 
højskolen og folkeoplysningen et krav om 
undervisning i demokrati, med det mål at 
myndiggøre borgere. Det vil være at kræn-
ke voksnes værdighed som borgere” (s. 61)

Er du enig i Ove Korsgaards udsagn? 

Oplever du højskoleeleverne som voksne borgere eller som elever, der er på vej til 
at blive det? Handler myndighed om alder eller om en eksistentiel proces?

Spørgsmål
n Hvad bør karakterisere 
elevernes myndiggørelse 
på jeres højskole?   

n I hvilke sammenhænge 
oplever I jeres elever som 
henholdsvis myndige og 
umyndige?

n Hvor kommer ambi-
tionen om en myndig-
gørelse af eleverne kon-
kret til udtryk henover et 
semester?

n På hvilke områder 
mislykkes I med elevernes 
myndiggørelse?

”Oplysning er menneskets ud-
gang af dets selvforskyldte umyn-
dighed. Umyndighed er mangelen 
på evne til at betjene sig af sin 
forstand uden en andens ledelse. 
Selvforskyldt er denne umyndig-
hed, når årsagen til den ikke lig-
ger i forstandens mangler, men i 
en manglende beslutsomhed og 
mod til at betjene sig af den uden 
en andens ledelse.” (Immanuel Kant, s. 60)

At opnå myndighed er hos Kant først og fremmest den enkeltes 
egen opgave og ansvar. Han medgiver dog, at det vanskeligt 
lader sig gøre alene, men må foregå i fællesskab og med hjælp fra 
andre (s. 61). Hvordan kan I som højskole hjælpe eleverne til at 
evne og have mod til at tænke og handle selvstændigt - uden at 
tage ansvaret fra dem?

PERSONLIG UDVIKLING

Sat på spidsen
Højskolelærere er ofte mere optaget af at 
underholde eleverne i stedet for at udfor-
dre, kritisere og provokere eleverne, så de 

begynder at tænke selv!
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4. DEN PERSONLIGE UDVIKLING, VÆRDIGRUND-
LAGET OG HØJSKOLERNES HOVEDSIGTE
Man kan identificere den højskolepædagogiske praksis udspændt mellem 1) elevernes 
ønsker, 2) den enkelte skole og lærers værdigrundlag og 3) hovedsigtet. Spørgsmålet 
er, hvordan man som højskole balancerer de tre fikspunkter på en og samme tid, så den 
personlige udvikling, der finder sted gennem undervisning og samvær, sker i overen-
stemmelse med højskolens værdier og hovedsigte. Og omvendt: at værdigrundlag og 
hovedsigte realiseres på en sådan måde, at der gives plads til elevernes egne ønsker til og 
indflydelse på deres udvikling i løbet af højskoleopholdet.

Spørgsmål
n Nogle elever kommer til højskolen 
med et specifikt fagligt og personligt mål. 
Hvornår, og med hvilke typer elever, bli-
ver det et problem i forhold til værdigrun-
dlag og hovedsigte?

n Andre elever kommer primært for 
oplevelsen og det sociale, mens det 
faglige ikke betyder så meget. Hvilke 
udfordringer i relation til den personlige 
udvikling ser du med denne type elever?

Opgave
Skitser en temauge, der tager 
udgangspunkt i, at hver elev 

skal lave et individuelt, fagligt 
funderet projekt, men hvor sko-
lens værdigrundlag ligger som 
en skjult rød tråd, der sættes i 
spil over for eleverne – uden at 

det italesættes.

”Vi lokker eleverne ind 
med det, de vil ha’ – og 
så giver vi dem det, de 
har godt af.” 
I hvor høj grad gør dette klassiske udsagn sig 
gældende på jeres højskole? Og er det et pro-
blem, hvis det er tilfældet?

”Gennem læreproces-
ser formes og udvikles 
mennesker, men hvilket 
kompas viser vej, når 
professionelle inden for 
pædagogisk arbejde og 
undervisning skal fin-
de en retning for, hvad 
der er ønskværdigt at 
lære?”  (Merete Wiberg, s. 57) 
 
Hvilke komponenter udgør det kompas, der un-
derstøtter, at læringen, der finder sted på jeres 
højskole, er koblet til et dannelsesperspektiv og 
rettet mod højskolernes hovedsigte? (s. 56-57)

Sat på spidsen
Hvis du ikke kender din højskoles 

værdigrundlag og jævnligt reflekterer over 
dets kobling til din undervisning, 

er du ikke højskolelærer!

Case

Flertallet på et elevhold brokker sig over 
morgensamlingerne, som de ikke føler, at 
de får noget ud af. De foreslår, at tiden i 
stedet bruges på den faglige undervisning. 
Hvad gør I? 

PERSONLIG UDVIKLING

Diskussion
Dannelse som opmærksomhed, anerkendelse, holdning og handling 
Med udgangspunkt i fire græske begreber gives i bogen et bud på indholdet af 
et dannelsesbegreb, der angiver en retning og fundament for elevernes person-
lige udvikling, så den forbindes til livsoplysningen. Læs afsnittet ”At oplive og 
vække” s. 23-24 og diskuter, hvordan de fire begreber stemmer overens med 
jeres praksis i relation til elevernes personlige udvikling. 



26 27

5. VÆKKELSE AF SANSERNE OG SAMVITTIGHEDEN

I forlængelse af højskolens fokus på personlig udvikling, dannelse og myndiggørelse op-
står spørgsmålet om, hvordan det skal ske i praksis. I oplysningstiden blev den rationelle 
fornuft udpeget som vejen til oplysning, men i højskolen, hvor formålet er livsoplysning, 
har tilgangen traditionelt set været, at man, for at blive oplyst, først skal oplives. Det har 
kaldt på en vækkelse af sanser, fantasi og en medmenneskelig samvittighed – ved siden 
af fornuften. Men hvordan gøres det i praksis, og er det en tidssvarende pædagogik? 
(s. 62-65).

”For mig betød det at være på 
højskole, at alle mine sanser var 
vækket. Jeg havde lyst til at prø-
ve nye ting, udfordre mig selv, 
og jeg havde iført mig en kæmpe 
ja-hat!”
Læs højskoleeleven Lines historie s. 53-54 og del eksempler fra 
jeres praksis, hvor I lykkes med at få eleverne til at gøre noget, 
de ellers ikke vil have gjort.

”Det drejer sig om at gennem-
bryde de forslidte og hverdags-
konforme forestillingsmønstre 
og se på virkeligheden med 
friske øjne og skride til hand-
ling.” (Jørgen Carlsen, s. 63) 

Hvornår og hvordan udfordrer I eleverne på deres måde at 
se verden på? Og husker I selv, som lærere og højskole, at 
lade jer udfordre på jeres verdensbillede?

Spørgsmål
n Hvad forstår du ved 
“vækkelse af sanserne”? 
Giver det mening ift. din 
praksis som højskolelærer?

n På hvilke måder forsøger 
du som lærer at sætte elev-
ernes sanser og følelser i 
spil i din undervisning?

n Giv eksempler på, hvor 
det ikke lykkes at "vække 
eleverne. Hvad går der 
galt?

n Kan du nævne tre kon-
krete samværsaktiviteter, 
der bidrager til at udvide 
elevernes fantasi og fores-
tillingsevne?

n Er der en risiko for, at 
man med højskolens store 
fokus på følelserne og 
hjertet glemmer at foku-
sere på elevernes evne 
til at tænke rationelt og 
analysere? 

Opgave 
”Den beundrende undren” – 

Læs om Hannah Arendts begreb 
om tænkning s. 65 og planlæg 
din næste undervisningsgang, 

så bekæmpelsen af 
tankeløshed gennem undren 

bliver den skjulte 
dagsorden. 

”Vi kan lære noget af de 
tider i pædagogikkens hi-
storie der gjorde kunsten 
til det egentlige grundlag 
for undervisning og fol-
keopdragelse, altså af de 
tider hvor man anså det 
for vigtigere at give hjertet, 
fantasien og samvittighe-
den noget at arbejde med 
og leve af end at give intel-
lektet og analysen noget at 
leve af.” (Knud Hansen, s. 64) 
Er du enig i tidligere forstander Knud Hansens 
udsagn? Og lever I i så fald op til det?

PERSONLIG UDVIKLING

Sat på spidsen
Hvis højskolen skal

overleve, må vidtløftige begreber som
“vækkelse”og “forundring” erstattes af 

et sprogbrug, der svarer til nutiden! 

Case

År efter år har I insisteret på, at eleverne 
skal høre et foredrag om højskolens histo-
rie, Grundtvigs skoletanker, 1864, andels-
bevægelsen og det folkelige gennembrud, 
og hvert år fornemmer I, at eleverne keder 
sig gudsjammerligt. Planlæg, hvordan I 
kan aktivere elevernes sanser, følelser og 
fantasi, så de bliver revet med.  
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Sat på spidsen
Hvad dikterer primært jeres hverdag:
Struktur og rammer eller friheden?

Struktur og rammer
Kostskoleformen er en del af højskolernes særkende, hvor både samvær og den faglige 
undervisning er et lovmæssigt vilkår. At højskolerne er kostskoler giver nogle ganske 
særlige forudsætninger for den pædagogiske praksis i og med, at eleverne både bor, har 
pligter, spiser sammen og modtager undervisning på højskolen. Den særlige struktur, 
hvor det er muligt at sammentænke både undervisning og samvær, har stor betydning 
for, hvordan, hvornår og hvad eleverne lærer. Dette forhold stiller visse krav til højsko-
lens lærere, da lærerrollen i en kostskoleramme ikke blot er bundet op på en faglighed, 
men hvor læreren som privatperson også inddrages i flere forskellige sammenhænge.

Det er forskelligt, hvordan hverdagen bliver tilrettelagt i forhold til kostskoledelen og i 
det hele taget, hvor fast skolens struktur er. Grundlæggede er det skolen og lærerene, der 
har ansvaret for at strukturere hverdagen, mens elevernes indflydelse og muligheden for 
at rykke ved rammerne er varierende fra skole til skole. Dette stiller højskolerne over for 
et paradoks, nemlig at man har nogle faste rammer og pædagogisk tilrettelagte aktivi-
teter, samtidighed med at den frihed, som højskolen er funderet i, vægtes højt. Spørgs-
målet er, i hvor høj grad eleverne kan udfordre strukturerne i frihedens navn.

Spørgsmål
n Kommer højskolens opgave, som du 
forstår den, til udtryk i elevfortællingen? 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

n Hvilke tre ting frustrerer dig mest ved 
struktureringen af dagligdagen på din 
højskole? Hvad kan der gøres ved det?

n Hvilken betydning har strukturen for 
højskolens kultur og pædagogiske praksis? 
Hænger strukturen sammen med det, I 
ønsker som højskole?

Opgave 
Diskuter hvordan jeres 
praksis og struktur er 

forskellig fra elevberetnin-
gen. Mangler der noget 
i fortællingen, som er af-

gørende for jeres højskole? 
Omvendt: Er der noget, 
som I mangler på jeres 

højskole?

1. EN DAG PÅ HØJSKOLE
Tag udgangspunkt i elevbeskrivelsen, “En dag på højskole”, på side 67 i bogen. Teksten 
giver et indblik i, hvordan en dag på højskolen kan se ud og være struktureret.

STRUKTUR
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Case

En højskolelærer fortæller, at man på høj-
skolen inddrager eleverne i tilrettelæggel-
sen af semesterets alkoholpolitik. Eleverne 
vælger gang på gang den alkoholpolitik, 
som skolen i forvejen har, og dette med en 
følelse af, at det er deres egen beslutning, 
og at de har indflydelse på strukturerne. 
Diskuter denne fremgangsmåde i lyset af 
jeres egen håndtering af elevernes alkohol-
kultur (læs eksemplet på s. 72).  

Opgave 
Planlæg form og indhold 
for en temadag halvvejs 

inde i et ophold, hvor elev-
erne får mulighed for at for-
holde sig kritisk til skolens 
struktur og rammer. Hvor 
meget tør I sætte i spil?

2. HØJSKOLEN SOM KOSTSKOLE
Som højskole er man lovmæssigt forpligtet til at tilbyde eleverne både undervisning og 
samvær, men hvordan det gøres i praksis, og hvem der har indflydelse på strukturen, 
varierer fra højskole til højskole (s. 70-72).

Spørgsmål
n Er eleverne med til at forme skolens 
struktur og rammer? Burde I inddrage 
dem mere eller måske mindre?

n Hvilken betydning har kostskoleformen 
for fagligheden på højskolen? Er der plads 
til tilstrækkelig faglig fordybelse i kost-
skolerammen?

”... med et gennemsnit 
på 200 årselever, er 
hverdagen ikke altid 
mulig at ændre med 
kort varsel. Derfor er vi 
nødt til på forhånd at 
lægge struktur, skema 
og rammer for hverda-
gen inden eleverne kom-
mer. De ved altså på for-
hånd, hvad de melder 
sig til, men de ved også, 
hvor begrænsningerne 
ligger.” (Uffe Strandby, s. 161)

Hvor meget har I planlagt på forhånd, før elev-
erne ankommer? Er der plads til de elever, der 
forsøger at udfordre og bryde rammerne?

3. SAMVÆRETS BETYDNING
Højskolens kostskoleform skaber nogle helt særlige vilkår for samværet, og dette vægtes 
højt af både lærere og elever. Rent lovmæssigt er samværet på en højskole inddelt i un-
dervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og øvrigt samvær. Spørgsmålet er, hvordan 
og om man skelner mellem disse inddelinger i praksis (s. 72-75).

Sat på spidsen
Hvad er vigtigst:

Samvær eller undervisning?

Spørgsmål
n Udnytter I de muligheder, der i kraft af 
kostskoleformen ligger i at kunne struk-
turere og tilrettelægge samværsformerne? 
Er der grænser for, hvor meget disse skal 
tilrettelægges af lærerne?  

n Hvilken betydning har samværet for den 
faglige undervisning? Hvilken betydning 
har fagene for samværet?

n Læs citat s. 77-78. Kan højskolen være et 
hjem? Bør højskolen være et hjem? Eller er 
der en anden metafor, der passer bedre på 
jeres højskole.

Opgave 
Læs s. 73-74. Samværet kan 

inddeles i fire praksisformer: Det 
undervisende, perspektiverende, 
strukturerende og det spontane 

samvær. Identificer i ugeskemaet 
de forskellige samværsformer og 
diskuter, hvorvidt nogle af sam-

værsformerne fylder for lidt 
eller for meget.

Case

På en højskole, der ligger tæt på byen, 
vælger mange elever at forlade skolen 
om aftenen og i weekenden for at være 
sammen i byen. Er det et problem, at 
højskoleelever flytter deres samvær ud af 
højskolen?

STRUKTUR
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Sat på spidsen
Hvad er vigtigst:

Autoritet eller autenticitet?

Opgave 
Lav en oversigt over de 

forskellige roller, du som høj-
skolelærer indtager i forskel-
lige situationer i løbet af et 

semester. Diskuter oversigten 
med din sidemand. Er der rol-

ler, du gerne vil slippe for? 

4. STRUKTUREN OG LÆRERROLLEN
Lærerne på højskolen spiller en vigtig rolle i forhold til, hvordan samværsformerne ud-
vikles på højskolen. Både fordi de rent pædagogisk tilrettelægger strukturerne på højsko-
len, men også fordi de, i kraft af kostskoleformen, rent personligt påvirker – og påvirkes 
af – rammerne ved deres tilstedeværelse (s. 75-76).

Spørgsmål
n Kan man tale om, at højskolelærerne 
spiller en bestemt rolle over for eleverne?

n Hvad vil det sige at være en autentisk 
lærer?

n Som kostskolelærer møder man eleverne 
i mange forskellige sammenhænge, og 
eleverne forventer et bestemt kendskab til 
deres lærere og kan insistere på person-
lige historier. Hvor går grænsen mellem 
det professionelle, det personlige og det 
private for dig? 

”Jeg forsøgte mig med 
alverdens argumenter: 
at det er et fælles an-
svar, at det er at drage 
omsorg for hinanden, at 
det var en demokratisk 
beslutning. Det gjorde 
ingen forskel; han ville 
ikke gøre rent […] På 
et tidspunkt var mine 
argumenter sluppet op, 
og jeg sagde: ”Du SKAL 
gøre rent ligesom de an-
dre”. Han nægtede sta-
dig...” (Janne Kjærgaard, s. 177)

Læs praksisfortællingen s. 177 og diskuter, 
hvordan I ville løse situationen. 

STRUKTUR
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Frihed
Højskolernes særegenhed som undervisningsinstitution begrundes ofte i skolernes fri-
hed til at udmønte det enkelte ophold, den enkelte uge, den enkelte dag og den enkelte 
lektion ud fra deres egne værdimæssige, faglige og pædagogiske skøn. Højskolerne er 
lovmæssigt og i kraft af deres tradition givet en helt særlig frihed til at indholdsbestemme 
hverdagen i overensstemmelse med skolens overbevisning og de aktuelle elevers behov. 
Denne frihed kan betegnes som friheden fra statens indblanding, men spørgsmålet er, om 
friheden også forpligter højskolerne til aktivt at blande sig i samfundet uden for højsko-
lerne? 

1. FRIHED TIL SPONTANITET
Højskolens rammer, uden indholdsmæssige faglige krav eller eksamen, gør det muligt at 
følge en pludselig opstået interesse eller en nysgerrighed i undervisningen. Friheden til 
at kunne være spontan er for mange højskolelærere essentiel i forhold til at kunne skabe 
nærvær hos eleverne og er en del af højskolens fundament, men bliver denne frihed ud-
nyttet godt nok?

”Det har stor betydning for min 
undervisning, at vi hverken har 
pensum eller en fast plan. Det 
giver mig mulighed for at skifte 
spor undervejs, fordybe mig i 
øjeblikket eller køre lidt ud af en 
tangent, hvis jeg fornemmer, at 
mine elever fatter interesse for 
en del af undervisningen, som 
jeg måske ikke har tillagt nogen 
større betydning under forbere-
delsen til timerne.” (Højskolelærer, s. 80)

Er I som højskole og som faglærere gode nok til at udnytte 
friheden som andet og mere end bare eksamens- og pensumfri-
heden?

Spørgsmål
n Hvornår har du sidst oplevet, at fri-
heden trådte tydeligt frem i dit høj-
skolelærerarbejde?

n Hvornår er friheden en udfordring eller 
måske ligefrem en belastning i undervis-
ningen? 

n Hvilke fordele og ulemper er der ved at 
arbejde med et pensum og en semester-
plan?

Case

Du har forberedt dig grundigt på et under-
visningsforløb i et emne, som ligger dig 
meget på sinde, at eleverne lærer om, men 
du fornemmer, at eleverne ikke bliver greb-
et af det, og nogle foreslår, at I tager fat i 
noget andet. Hvad siger du til eleverne?  

Opgave 
 Forestil jer en undervisnings-
gang, hvor I ikke må forbere-
de jer på, hvad indholdet af 
undervisningen skal være, 

eller hvad der skal ske. Disku-
ter, hvordan I tror, at timen vil 
forløbe, og om I tør gøre det.

Sat på spidsen
Højskolelærere baserer 

deres undervisning for meget på
elevernes ønsker og for lidt på egne

ambitioner på elevernes og fagets vegne! 

FRIHED
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2. FRIHEDENS PARADOKSER
Den pædagogiske praksis på højskolen er fyldt med en række paradokser og dilemmaer, 
der især kommer til udtryk, når spørgsmålet falder på højskolens frihed. Det gælder fx 
forholdet mellem frihed og tvang, frihed og tryghed og mellem den enkeltes frihed og 
fællesskabet. Højskolens frihed beskrives ofte som kendetegnet ved et fravær af tvang, 
hvor det i stedet er lysten, der præger undervisningen og samværet. Spørgsmålet er, om 
der alligevel er tale om en form for tvang, når man påvirker eleverne med en bestemt 
kultur og forsøger at forme dem ud fra skolens eller lærerens værdier (s. 82-83)?

Spørgsmål
n Læs de to lærercitater s. 82 og overvej 
balancen mellem frihed og tvang på jeres 
højskole?

n I hvilke sammenhænge har I problemer 
med at forene den enkeltes frihed med det 
fælles bedste?

n Er der i tilstrækkelig grad plads til den 
enkelte elevs frihed i en skoleform, hvor 
fællesskabet fylder så meget? 

”Et ægte frit menneske 
går ind i forpligtende fæl-
lesskaber. Det er vel et af 
vores hovedærinder, at 
vi kan skabe de her posi-
tive forpligtende fælles-
skaber.” (Højskolelærer, s. 83) 

Er der I højskolen plads til elever, der påberåber 
sig friheden til ikke at deltage i fællesskabet?

Sat på spidsen
Højskolerne fokuserer for meget på at gøre 
eleverne trygge frem for at tvinge dem ud i 

friheden til at finde deres egne svar! 

Opgave 
Formuler i fællesskab et 

statement, der udtrykker, 
hvad I som højskole skal

bruge jeres frihed til. 

3. FRIHED FRA OG FRIHED TIL
På højskolen kan friheden forstås som en frihed fra ydre indblanding og  reguleringer af 
interne forhold. Denne negative frihed er et centralt vilkår for højskolepædagogikken, 
men spørgsmålet er, om højskolen alene kan forstås som en undervisningsinstitution, der 
adskiller sig fra alle andre ved ikke at være underlagt de samme formelle krav og målsæt-
ninger til pensum og eksamen. Skal højskolens frihed også forstås som en positiv frihed, 
der handler om en frihed til at være i stand til at formulere og udfolde, hvad det er, man 
vil som højskole? Og er højskolerne i dag i stand til at realisere denne positive side af 
deres frihed? (s. 84-86) 

Spørgsmål
n Hvad betyder, sagt med egne ord, 
friheden for dig som højskolelærer? 

n Hvor ofte, når du forbereder din 
undervisning, spørger du dig selv 
om, hvad din undervisning overord-
net set er til for? 

n Burde der være en obligatorisk 
højskolepædagogisk uddannelse, 
hvor nye lærere får en forståelse 
for, hvad det vil sige at være høj-
skolelærer og tvinges til at overveje, 
hvad deres opgave er?

Case

På et elevhold går en elev, som gentagne 
gange i undervisningen og andre sammen-
hænge udtrykker sin sympati med nyna-
zistiske og antisemitiske holdninger. Han 
opfører sig ordentligt, passer sine fag og 
sine pligter, men de andre elever har svært 
ved at acceptere eleven, og nogle mener, 
at han bør smides ud. Hvordan griber I det 
an?

FRIHED

Sat på spidsen
Hvad er vigtigst:

friheden fra eller friheden til?

”Den frihed, højskolen 
muliggør og lever af, 
giver kun mening, hvis 
den enkelte lærer, den 
enkelte højskole og be-
vægelsen samlet set er 
optaget af, at det, der 
finder sted, er væsentligt 
for den enkelte og for 
det fælles samfund, vi er 
en del af.” (Højskoleforstander, s. 88)
 
Lever højskolerne i dag op til denne fordring? 
Gør du som lærer i dit daglige arbejde?
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Opgave 
  Find i jeres værdigrundlag 

det, der peger ud af højskolen 
og forpligter jer. Hvilke pæd-
agogiske konsekvenser har 

denne forpligtelse? 

4. FRIHEDENS FORPLIGTELSE
Så længe der har været højskoler, er højskolens rolle og dens forhold til det omgivende 
samfund blevet diskuteret. Mange mener, at der med den frihed, som højskolen er givet, 
følger en forpligtelse til at være højskole for andet og andre end de elever og kursister, 
der går på højskole, fx ved at blande sig i den offentlige debat og i det lokalsamfund, man 
er en del af. Men i hvor høj grad rækker højskolens opgave ud over højskolen selv og 
ind i samfundets fællesskab? Og på hvilken måde skal forpligtelsen løftes i en tid, der er 
markant anderledes end den, hvor højskoleforstandere fremstod som åndelige fyrtårne? 
(s. 86-88) 

Spørgsmål
n Hvad er højskolens 
forpligtelse over for det 
omgivende samfund?

n Er højskolerne primært 
forpligtet på de elever, 
der går på højskolen, eller 
på samfundet uden for 
højskolen?

n Hvad bidrager de elever, 
som har gået på jeres høj-
skole, med til samfundet? 

n Læs s. 86-87: Har højskol-
erne en politisk opgave i 
forlængelse af deres pæda-
gogiske opgave?

”Måske skal folkehøjsko-
len fremover besinde sig 
på at tale mindre om sin 
frihed som et privile-
gium og mere om sin 
frihed som en pligt til at 
protestere mod alt det 
menneskefjendske i 
tiden.” (Leo Komischke-Konnerup, s. 241)

Er det højskolernes opgave at protestere mod 
samfundets udvikling?
Hvilke aktuelle tendenser i samfundet bør I som 
højskole protestere mod? Og hvordan?

Sat på spidsen
I en tid, hvor højskolelæreren

især er ansat pga. sin faglighed og
skal balancere jobbet og et moderne

familieliv, er der hverken tid eller evner
til at tage sig af andet end eleverne!

FRIHED
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Faglighed
Hvor begrebet faglighed i en dansk skole- og uddannelsessammenhæng traditionelt set 
har været forbundet med at lære de færdigheder og kundskaber, der anses for nødven-
dige for at begå sig i et specifikt professionelt fag, er begrebet de sidste 30-40 år blevet 
udvidet til at gælde alle de former for læring og undervisning, der finder sted i en skole- 
eller uddannelsessammenhæng. Ordet synes at favne så bredt, at alle går ind for det, 
og alle forsøger at være faglighedens garant og fortaler. Ingen kan være imod en høj 
faglighed, men hvem ved, hvad der menes med det? I en højskolesammenhæng bliver 
det derfor vigtigt at forsøge at svare på, om højskolens faglighed rummer noget særligt 
på tværs af højskolernes og fagenes forskelligheder, hvad der i så fald kendetegner en 
sådan højskolefaglighed, og hvordan den udfoldes i praksis i relation til højskolernes 
formål og den enkelte skoles værdigrundlag (s. 92-93).

1. EN ANDEN FORM FOR FAGLIGHED?
Højskoleeleverne udtrykker, at de oplever højskolernes faglighed som anderledes end 
den, de har været vant til fra folkeskole og ungdomsuddannelse, og højskolerne har i en 
årrække benyttet sloganet: ”Det du ikke lærer andre steder”. Men er det sandt, at selve 
fagligheden og undervisningen indeholder noget særligt, eller er det blot kostskoleram-
men og samværet, der gør forskellen?

Spørgsmål
n Skal højskolens tilgang til fag og 
faglighed være anderledes for, at der er 
tale om højskole?

n Hvor og hvordan adskiller den 
faglighed, du som lærer/I som højskole 
tilbyder eleverne sig fra det øvrige uddan-
nelsessystem?

n Hvilke 3 faktorer uden for undervis-
ningen påvirker tydeligst den faglige un-
dervisning?

Opgave 
Beskriv eksempler fra jeres under-
visning, hvor højskolefaglighedens 

særlige karakter kom til udtryk. 
Diskuter derefter, hvorvidt dette 

eksempel kunne udspille sig i 
et hvilket som helst skole- eller 

undervisningsmiljø. 

”Det er en anden form for faglighed. I hvert fald 
end jeg har været vant til. Når man studerer, har 
der været en faglighed, hvor man har fået præsen-
teret noget teori og et pensum, hvor man kunne ty 
til bøgerne og føle sig tryg i det. Her er det helt an-
derledes. Det er langt mere praktisk, og man bliver 
udfordret på en helt anden måde og et helt andet 
plan, hvor man også skal have hovedet med. Det er 
en meget mere menneskelig faglighed.” (Højskoleelev, s. 93)

Giver det mening at beskrive højskolens faglighed som menneskelig?

Case

En bred, almen højskole scorer helt i top 
i elevernes evaluering af deres udbytte af 
det sociale og opholdet som helhed, men 
i forhold til elevernes faglige udbytte med 
henblik på videre uddannelse scorer høj-
skolen noget lavere. Er det et problem? 

Sat på spidsen
Det tager minimum tre år at gå fra at være 

faglærer til at være højskolelærer!

FAGLIGHED
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Sat på spidsen
Hvad er vigtigst: 

At sikre sig, at alle elever kan være
med, eller at det faglige niveau holdes

så højt som muligt?

2. FAGLIGHED I FÆLLESSKAB
”Man kan blive motiveret til al læring, hvis bare der er et fællesskab” (s. 94). Sådan 
udtrykker en højskoleelev fællesskabets betydning for fagligheden, mens elevunder-
søgelsen peger på fællesskabet som en disciplinerende faktor, der har afgørende ind-
flydelse på, hvordan eleverne oplever fag og undervisning, og om det de lærer, får en 
betydning for dem, der rækker ud over de faginterne mål. 

Spørgsmål
n Hvad er det ved fællesskabet, der mo-
tiverer eleverne til at lære og giver dem 
oplevelsen af et mere trygt læringsrum? 

n Hvordan sætter du som lærer konkret 
fællesskabet i spil i din faglige under-
visning? Kunne du/I gøre mere for at 
udnytte det potentiale, der ligger i at lade 
fællesskab og faglighed styrke hinanden?  

n Kan fællesskabet antage former, hvor 
det virker skadeligt for faglighed og 
læring? Hvornår og hvordan?

Case

Mathias er 23 år og håndværker, og i 
forhold til højskolens fagudbud, der med 
dets faglige fokus henvender sig til en elev-
gruppe, der primært kommer fra gymnasiet 
skiller, han sig markant ud. Hvordan gør 
den pædagogiske praksis og det faglige 
fokus det vanskeligt for denne elev at være 
en del af fællesskabet?’

Opgave 
Forbered en undervisnings-

gang i et af dine fag, der har til 
formål, via faget, at udfordre 

elevernes på deres fællesskab 
uden for undervisningen. Det 
kunne fx være ift. festkultur, 

fremmøde eller kliker. 

FAGLIGHED

Case

En elev, der har det svært på højskolen og 
har betroet sig til dig gennem flere samtal-
er, spørger om hun må få dit telefonnum-
mer, så hun kan ringe, hvis “det brænder 
på”. Hvad gør du? 
Kan man opstille retningslinjer på et 
lærerværelse om sådanne tilfælde?

Opgave 
Læs praksisfortællingen og 
diskuter, hvad der er på spil, 

og hvad det siger om høj-
skolepædagogikkens vilkår 

og rammer i relation til lærer-
elev forholdet.

3. AT MØDES OM NOGET
Praksisfortællingen fra faglighedskapitlet (s. 91-92) illustrerer højskolelærerens balance-
gang mellem at møde eleverne i øjenhøjde som medmenneske og at møde dem gennem 
et fagligt mellemværende som lærer. Fagene i højskolen er det, man mødes om, men 
spørgsmålet er, hvordan man som lærer finder balancen, og hvor vigtig fagligheden er i 
denne sammenhæng.

Spørgsmål
n På hvilke måder oplever du, at dit fag 
bliver noget du og eleverne mødes om 
med andet end alene det faglige for øje?

n Er det muligt at udpege grænsen for, 
hvor tæt man som lærer kan gå på elev-
erne?

n Hvornår har du sidst følt, at du kom så 
tæt på en elev i den forstand, at du be-
vægede dig fra at være højskolelærer til 
snarere at være socialpædagog, terapeut 
eller ven? Er det forkert?

”Højskole uden fag – det 
er Paradise Hotel.” (s. 99) 
Diskuter dette udsagn fra en højskolelærer.
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Opgave 
Tag jeres ugeskema og dis-

kuter, hvor I synes, at hoved-
sigtet om livsoplysning, folke-
lig oplysning og demokratisk 
dannelse særligt kommer til 
udtryk, og hvor det ikke gør. 
Lever I i tilstrækkelig grad 

op til hovedsigtet?  

4. FRA FAG TIL HOVEDSIGTE – AT UNDERVISE I OG 
MED FAG
Når højskolelærere taler om fagenes formål, skelnes der ofte mellem en faglighed, der 
betegner de teoretiske og praktiske kundskaber i de fag, man underviser i, og så et ud-
videt faglighedsbegreb, hvor der er et andet mål med fagene end faget i sig selv. Denne 
skelnen formuleres ofte med en i højskolesammenhæng flittigt brugt distinktion mellem 
at undervise i et fag, med fokus på tilegnelsen af en specifik faglighed, og at undervise 
med et fag, hvor faget bliver et middel til at realisere hovedsigtet (s. 96-98). Ideelt set går 
de to tilgange hånd i hånd, men der er dog i realiteten, blandt de forskellige højskoler, de 
enkelte fag og de enkelte lærere, forskel på, hvor vægten lægges i spændet mellem und-
ervisningen i og med fag, og i holdningen til om alle fag og al undervisning skal rettes 
mod hovedsigtet, eller om det er okay, eller ligefrem positivt, at ikke alle fag og lærere 
har hovedsigtet for øje.      

Spørgsmål
n Hvad er – sagt med egne 
ord – formålet med dine 
fag som højskolelærer?

n I hvilke sammenhænge 
oplever du, at det er 
vanskeligst at leve op til 
hovedsigtet i din under-
visning?

n Er det muligt at identi-
ficere, hvornår du under-
viser i fag, og hvornår du 
underviser med fag? Er det 
et problem, hvis man ikke 
kan?

n Er det et problem, hvis 
man i undervisningen 
adskiller den fag-faglige 
undervisning og så den al-
mene perspektivering, der 
sigter mod livsoplysning 
og dannelse? Hvornår er 
det et problem, og hvornår 
er det ikke?   

FAGLIGHED

Case
På et lærerværelse er der nogle lærere, der har den 
holdning, at de, når de underviser først og fremmest er 
faglærere, der dygtiggør eleverne i en disciplin, og så må 
eleverne få livsoplysning på andre tidspunkter, mens andre 
lærere mener, at al undervisning må have hovedsigtet for 
øje. Skal der være plads til den slags forskellighed på et 
lærerværelse?

”Fagene skal give eleverne red-
skaber til at blive større men-
nesker, intet mindre. Målet med 
højskolen er ikke fagene, de er 
midler til at nå vores mål om at 
skabe livsduelige, samfundsbe-
vidste borgere.” (Højskolelærer, s. 72) 

Er citatet et udtryk for et mål, som de færreste kan indfri?

Diskussion
1. Pædagogikkens handlingsproblem
I et alment pædagogisk perspektiv går 
handlingsproblemet ud på, at det ikke 
er muligt at sikre sig, at den enkelte elev 
lærer det, man som lærer eller skole 
ønsker, og endvidere at den pædago-
giske bestræbelse om at hjælpe eleven til 
selvbestemmelse medfører et pædagogisk 
paradoks mellem frihed og tvang (s. 31).  
     I en højskolesammenhæng kan hand-
lingsproblemet formuleres som spørgs-
målet: Hvordan er det muligt gennem 
faglig undervisning at danne og livsoplyse 
under hensyntagen til elevens frihed til 
selv at tage ansvar for processen?

2. De tre handleformer
Pædagogisk filosof Alexander von Oettin-
gen anviser tre pædagogiske handleform-
er, der tager højde for handlingsproblemet: 
At vise, at spørge, at opfordre. 

Opgave
Tag udgangspunkt i et af dine fag og iden-
tificer nu de tre handleformer beskrevet s. 
32-33 i din egen undervisning. Hvordan 
kommer de til udtryk, og er der nogle af 
dem, der med fordel kunne anvendes i 
højere grad?

VISE SPØRGE OPFORDRE

Læreren skal i sit samvær med 
eleven vise det, der er imellem os 
eller indirekte formidle adgang til 
den virkelighed, der ikke konkret er 
til stede, så eleven lærer om det, de 
ikke kan få øje på (s. 32).

Vekselvirkningen mellem spørgs-
mål og svar lærer eleven at be-
dømme sammenhænge, hun 
ikke kendte før. Den spørgende 
undervisning må formidle viden om 
et indhold og tvinge eleven til selv 
at forholde sig til sin viden i form af 
holdninger (s. 32).

Eleven kan ikke tvinges til at lære, 
men skal opfordres til selvvirksom-
hed og læring ved at blive opfordret 
til noget, eleven endnu ikke kan og 
anerkendes som en, eleven endnu 
ikke er (s. 33).
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Opgave 
Vælg en faglig aktivitet og 

find på nye måder at realisere 
UBAK-perspektiveringen på, 
hvor formen ikke er en verbal 
perspektivering fra lærerens 

side. Læs s. 184-185
til inspiration.

5. UBAK
Ifølge højskoleloven skal halvdelen af elevernes samlede undervisningstid være af bred 
almen karakter, heraf navnet UBAK. Dette er et forsøg på at sikre, at højskolerne ikke blot 
tilbyder undervisning af fag-faglig karakter, men er i stand til at perspektivere det faglige 
i et alment perspektiv og derigennem leve op til hovedsigtet. Livsoplysning, folkelig op-
lysing og demokratisk dannelse kan ikke måles, men med indførslen af begrebet UBAK 
har ministeriet fået et værktøj til at føre tilsyn med, om undervisningen lever op til loven. 
I den sammenhæng er det interessant at overveje, hvordan perspektiveringen af faget 
håndteres i praksis, hvad det er for et dannelsessyn, der ligger bag UBAK, og hvordan 
højskolerne ville realisere hovedsigtet uden UBAK som bindeled mellem fag og hovedsigtet.

Spørgsmål
n Hvad er fordelen ved et begreb som 
UBAK? Hvad er ulempen?

n Hvordan er det muligt at beskytte høj-
skolernes frihed og opbakning fra staten, 
hvis ikke der fandtes et begreb som UBAK 
til at værne mod, at friheden og lovgivnin-
gen misbruges? 

n Kan der finde livsoplysning og dannelse 
sted, selv om det ikke lever op til kravet 
om UBAK? Og omvendt: Kan man lave 
UBAK uden livsoplysning og dannelse?

Case

I planlægningen af et sommerkursus har 
man som højskole valgt at leve op til lovens 
krav ved at lægge tilpas med UBAK ind i 
enkelte fælles programpunkter, så der i 
den faglige undervisning kan fokuseres på 
færdighedstilegnelse. Diskuter for og imod 
denne fremgangsmåde. 

”Den brede almene undervis-
ning finder sted, når fagets 
almene perspektiver indgår 
i undervisningen. De almene 
perspektiver kan f.eks. være 
filosofiske, kulturelle, histori-
ske, politiske, samfundsmæs-
sige eller naturvidenskabelige. 
Den brede almene karakter 
er knyttet til undervisningens 
konkrete indhold, perspektiv 
og den sammenhæng, faget 
sættes ind i. Alle fag kan dan-
ne udgangspunkt for undervis-
ningen og kan tilrettelægges 
med større eller mindre vægt 
på de brede almene perspek-
tiver.  Æstetiske, musiske og 
kropslige aktiviteter, som 
udtrykker elementer af bred 
almen karakter og ikke er ind-
læring af færdigheder, kan i 
begrænset omfang indgå i den 
brede almene undervisning.”  
(Højskoleloven, s. 102)

Læs afsnittet “Højskolens normproblem mellem UBAK og 
livsoplysning” s. 101-104 og diskuter: 

Er det problematisk at loven hierarkiserer visse fag fremfor 
andre i relation til fagenes dannelsespotentiale?

Hvad er forskellen - hvis der er en forskel - mellem at under-
vise i filosofi og fodbold i en højskolesammenhæng?

Sat på spidsen
Den, der lever op til ministeriets

krav om UBAK, men ikke gennemtænker 
sin undervisning grundigt ift. hovedsigtet, 

lever ikke op til højskolens formål!

FAGLIGHED
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6. UDFORDRINGER TIL FAGLIGHEDEN
Det er bogens pointe, at livsoplysning ikke er et fag, man kan undervise i. Livsoplysning 
kan ikke defineres ved et bestemt indhold, men kommer snarere til udtryk som en tilgang 
og en hensigt med fagene og samværet på en højskole. Derfor kan livsoplysning være 
til stede i alle fag, på samme måde som det kan være fraværende i alle fag (s. 100). Det 
betyder ikke, at fagets indhold er ligegyldigt, men at det ikke giver mening at tale om 
rigtige og forkerte højskolefag baseret alene på det faglige indhold. Hvad der til gengæld 
er vigtigt er kontinuerligt at overveje og diskutere, hvordan ens fag udfolder hoved-
sigtet og værdigrundlaget og at forholde sig kritisk til egen praksis. Både som lærer, som 
lærerværelse og på tværs af højskolerne. 

Livsoplysning uden jordforbindelse:

”… i det øjeblik livsop-
lysning reduceres til 
forstandertale, og en 
række fag, som hver-
ken lærere eller elever 
fordyber sig i med den 
nødvendige respekt for 
stoffet, men snarere 
fungerer som en hygge-
lig indramning for stats-
støttede oplevelser i et 
stærkt fællesskab, da er 
højskolen reduceret til 
et velfungerende fritids-
hjem for voksne.” (s. 106)

Opgave 
Gå sammen i grupper og formuler

på skift de største udfordringer i for-
hold til jeres undervisning. Diskuter 
derefter, hvordan I som lærerkollegi-
um kan bruge hinanden med henblik 
på at håndtere udfordringerne bedre. 

Fx i form af supervision, fælles 
forberedelse etc.

Sat på spidsen
Hvis man år efter år genbruger

undervisningsmateriale og -former
med begrundelsen, at det virker,

så har man ikke blik for de konkrete
elever og deres virkelighed!

Case
En højskole har stor succes med at fylde 
skolens korte kurser om sommeren og 
tjener gode penge på det. Nogle af lærerne 
mener, at man for at fylde de korte kurser 
er gået for meget på kompromis ift. 
hovedsigtet og værdigrundlaget. Er det et 
problem?
   
Overvej: Hvad karakteriserer fagligheden 
på jeres korte kurser, og hvad er formålet 
med  at afholde dem?

FAGLIGHED

Faglighed uden vingefang:

”Det kan tillige være en 
udfordring for det alme-
ne perspektiv, hvis ele-
verne tager på højskole 
alene med et personligt 
mål, det være sig forbe-
redelse til en optagelses-
prøve til teaterskolen 
eller ønsket om et vægt-
tab.” (s. 105)

Diskussion
Læs de to generelle udfordringer til højskolernes faglighed (s. 104-106) 
og diskuter, hvor du som højskolelærer og I som højskole befinder jer i 
spændingsfeltet mellem at være for fagligt snævre på den ene side til at 
være for fagligt overfladiske på den anden. Overvej derefter, hvad der 
kan gøres for at undgå at ryge i de to ”fælder”, der er sat på spidsen i de 
følgende citater:

Diskussion
Dannelse til en fælles humanitet?
Den pædagogiske tænker Dietrich Benner anfører, at en åben dannelsesproces må ske 
gennem en indføring i en fælles humanitet baseret på seks ligestillede praksisformer, 
der afspejler menneskets måder at forholde sig til sin eksistens på (s. 35-36):

ETISK - POLITISK - ØKONOMISK - ÆSTETISK - RELIGIØST - PÆDAGOGISK

Giver jeres fagudbud og undervisningsformer den enkelte elev mulighed for at stifte 
bekendtskab med alle disse områder i løbet af et ophold, eller lader I nogle områder 
fylde mere end andre? Er det et problem set i lyset af hovedsigtet på den ene side og 
skolens værdigrundlag på den anden?
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Læring mellem elever
På højskolerne tillægges læringen mellem eleverne ofte en central betydning i forhold 
til udfoldelsen af den pædagogiske praksis. Uden elevernes fælles engagement og 
aktive deltagelse i både undervisning og samvær, ville højskolens fundament smuldre, 
og der ville således hverken være en faglighed, der kunne praktiseres eller et egentligt 
fællesskab at udvikle sig i. Dette er både lærerne og eleverne bevidste om. Lærerne er 
bevidste om, at læringen mellem eleverne har betydning i forhold til både fællesskabet 
og fagligheden, og eleverne er bevidste om, at læringen imellem dem er en central del af 
deres højskoleophold. Denne bevidsthed kalder på en pædagogisk refleksion omkring, 
hvor meget lærerne skal sætte rammerne og styre elevernes indbyrdes læring, og hvornår 
der ligger en værdi i også at lade den udfolde sig naturligt – med fare for, at læringen 
mellem eleverne kan udvikle sig i en negativ retning (s. 107-108).

1. LÆRING MELLEM ELEVER – I FAG OG FÆLLESSKAB
Elevernes læring mellem hinanden kan inddeles i to planer i en højskolekontekst. Der er 
både tale om, at eleverne lærer at tage del i og være en del af et fællesskab gennem mødet 
med de andre elever, og herved skabes en konkret erfaringsdannelse. Samtidig finder 
læring mellem eleverne også sted i selve undervisningen, og i kraft af kostskolerammen 
kan den faglige læring også forekomme uden for undervisningstiden gennem studie-
grupper, åbne faglokaler eller ved en diskussion over aftenkaffen (107-108).   

Case

En af dine elever fortæller dig, at hun har 
det meget svært med sin værelseskam-
merat, da de har forskellige vaner ift. 
oprydning, orden og sengetider. Hun har 
ikke talt med værelseskammeraten om 
det, men ønsker at flytte værelse. Hvad 
siger du til hende? Hvornår skal man over-
lade konflikter og problemer til eleverne 
selv med henblik på læring, og hvornår skal 
man som lærer tage ansvaret?

LÆRING

Spørgsmål
n Kan man skelne mellem læring som en 
del af fællesskabet og læring som en del af 
undervisningen?

n Opretter eleverne faglige studiekredse 
eller benytter faglokaler uden for under-
visningstiden i tilstrækkelig grad? Skal I 
som skole skabe rammer for og opfordre 
til, at det sker? 

n Er jeres elever bevidste om, hvilken 
rolle de selv spiller i forhold til deres egen 
læring på højskolen?

Case

En af eleverne er meget stærkere fagligt 
end de andre elever på et faghold. Han 
fylder meget, og de andre elever kommer 
ikke rigtig til orde. Læringen mellem elev-
erne er i undervisningssituationen skævt 
fordelt. Skal det italesættes, at hans faglige 
styrke er for dominerende? Hvordan kan 
man trække de mere stille elever frem og 
derved fremme læringen mellem eleverne?

Opgave 
Forbered en kollektiv vejled-
ningsseance med fokus på 

angsten for at vælge forkert. 
Hvordan kan eleverne bruge 

hinanden i en vejledningssam-
menhæng på jeres højskole?
(Læs elevfortælling s. 107)

Sat på spidsen
Hvem har ansvaret for elevens læring? 

Fællesskabet, lærerne eller eleven selv?
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2. SITUERET LÆRING
Ved situeret læring forstås at mennesker lærer, når de indgår i sociale praksisfælles-
skaber. Dette kan forekomme i mange forskellige sammenhænge og steder, og er derved 
ikke kun knyttet til en traditionel undervisningssituation. I læreprocessen får man erfa-
ring og bliver til sidst en legitim deltager i det sociale praksisfællesskab. På samme måde 
bliver eleverne på højskolen en del af et praksisfællesskab og lærer af hinanden på mange 
niveauer takket være kostskoleformen (s. 108-109).  

Spørgsmål
n Hvilken situeret læring er god og hen-
sigtsmæssig? 

n I hvilke sammenhænge oplever I, at 
elevernes praksisfællesskaber uden for 
undervisningen er skadelige i forhold til 
det, I gerne vil med eleverne?

n Er læringen på højskolen primært 
forårsaget af højskolelærerne, der viser 
eleverne, hvordan man indgår i højskolens 
praksis, eller er det i højere grad i fælles-
skabet, og eleverne imellem, at læringen 
finder sted?

Opgave 
Overvej i hvor høj grad I som skole 

har sat rammerne for de praksisfæl-
lesskaber, der finder sted uden for 
undervisningen. Diskuter herefter 
hvilke praksisfællesskaber, der er 

med til at understøtte skolens
værdigrundlag. Skal der 

gøres noget?

Case

En gruppe elever begynder at ryge hash 
sammen på højskolen. Nogle af dem har 
ikke prøvet det, før de kom til højskolen. 
Det er noget, de har lært igennem fælles-
skabet på højskolen. Hvad gør man, når en 
situeret læring bliver negativ læring? 

LÆRING

Opgave 
Tegn to og to jeres højskoles 

læringslandskab! Diskuter
derefter, om der er noget i land-

skabet (samværsformerne og 
dets rammer), der skal bygges 

om, udbygges, rives ned,
restaureres osv.

3. HØJSKOLEN SOM LÆRINGSLANDSKAB
På trods af, at man kan tale om læring, der finder sted i fællesskabet, og læring der finder 
sted i undervisningen, flyder læringen sammen i praksis på højskolen, og det er svært at 
skelne mellem, hvornår der er tale om det ene og det andet. Højskolen kan betegnes som 
et læringslandskab, hvor der foregår netværkslæring på forskellige niveauer, i forskellige 
situationer og samværsformer. Ved at betragte skolen som et læringslandskab flyttes fok-
us fra de lærende individer til den omverden og de fællesskaber, læring skal foregå i. Det 
giver mulighed for at indrette disse omgivelser med henblik på læring og dannelse
(s. 111-112).

Spørgsmål
n Hvilke elementer skal udgøre det 
landskab/miljø, hvor læring opstår? 
Hvordan skabes det?

n Er der dele af højskolens læringsland-
skab, hvor læringen ikke er rammesat og 
retningsbestemt af højskolens lærere/
personale? Hvorfor?

n Hvor og hvornår lærer eleverne mest?

”Som metaforen ”land-
skab” antyder, retter vi 
blikket mod omverde-
nens læringsressourcer 
snarere end mod de in-
dividuelle lærende […] 
Vi flytter opmærksomhe-
den fra de individuelle 
beboere, til de aspekter 
ved landskabet, som gør 
det beboeligt, og til de 
baner, deltagerne følger 
ind i landskabet.” 
(Kvale og Nielsen, s. 112)

Hvilke aspekter af jeres højskoles lærings-
landskab er mest “beboelige” i relation til 
læring?
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4. LÆRERENS ROLLE I FORHOLD TIL LÆRING
MELLEM ELEVER
Den læring, der foregår mellem eleverne – både i samværet og i undervisningen – er i ud-
gangspunktet rammesat af højskolen og højskolelærerne, men det er forskelligt fra skole 
til skole, hvor meget af læreprocessen eleverne selv har ansvar for inden for den ramme, 
der er opsat af lærerne. Flere lærere giver udtryk for, at det er svært at sætte en grænse 
for, hvad der kan og skal lægges ud til eleverne. På den ene side skal der gives plads til 
elevernes frie selvvirksomhed, men på den anden side er det lærerens og skolens ansvar, 
at den læring, der finder sted mellem eleverne, kobler sig til et dannelsesteoretisk per-
spektiv og understøtter et forpligtende fællesskab (s. 112-115).

Spørgsmål
n Skal læringen mellem eleverne tilret-
telægges af højskolen/læreren?

n Hvordan lægger du som underviser op 
til, at eleverne skal lære af og undervise 
hinanden?

n Er du åben i forhold til selv at blive 
belært af dine elever?

Case

Nogle elever har fået frit råderum til at tage 
en beslutning om et projekt, som senere 
viser sig at gå i vasken. Lærerne på skolen 
har fra begyndelsen ikke den store tiltro til 
projektet. Hvornår bør man lade eleverne 
begå fejl og derved lære af oplevelsen, og 
hvornår bør man gribe ind, før det udvikler 
sig? Hvilke præmisser skal der ligge bag 
beslutningen? (s. 113-114)

”Det er 27 timer siden, 
eleverne blev sat af i 
Vejle, kun udstyret med 
med pas og mobiltele-
fon. Deres opgave var at 
komme så langt væk fra 
højskolen som muligt, 
krydse så mange græn-
ser, rejse med så mange 
forskellige transport-
midler og få så meget at 
spise og drikke som mu-
ligt. Og så vende tilbage 
til Rødding Højskole 
inden tirsdag middag.”  
(Jens Horstmann, s. 190) 

Læs praksisfortællingen s. 190 og diskuter om, 
hvordan og hvorfor man som lærer skal slippe 
eleverne løs for at lære uden lærer.  

LÆRING

Opgave 
Forbered med en kollega en 
undervisningssituation, hvor 

eleverne får tildelt ansvaret for 
læringen af hinanden – uden at 

de får at vide, at de skal det.
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Engagement
Der er mange personlige målsætninger, der kan motivere et højskoleophold, og ofte er de 
en blanding af flere på en gang. Når det her er engagement, der er i fokus, er det fordi, 
det er væsentligt at undersøge, ikke hvad der motiverer eleverne til at tage på højskole, 
men hvad der gør, at de engagerer sig, og hvordan de gør det, når de er på højskolen, 
hvor målet er at skabe sammenhæng mellem den enkeltes personlige mål, et forpligtende 
fællesskab og højskolens værdier og hovedsigtet. I fraværet af ydre motivationsfaktorer 
som eksamen, karakterer og pensum bliver engagementet en afgørende og nødvendig 
drivkraft og i forlængelse af denne nødvendighed rejser der sig en række praksisrelat-
erede spørgsmål og udfordringer: For det første et spørgsmål om, hvad der kendetegner 
engagementet hos elever og lærere; for det andet, hvad der skaber engagement, og for det 
tredje et mere overordnet spørgsmål om, hvad det er, højskolerne skal engagere eleverne til.

1. ENGAGEMENTETS BETYDNING
Både lærere og elever fremhæver engagementet som et afgørende element i forhold til 
at skabe rammer for undervisning og samvær, der understøtter højskolens formål, men 
hvordan kommer engagementet konkret til udtryk?

Sat på spidsen
Hvad er den vigtigste

egenskab hos en højskolelærer: 
Faglighed eller engagement?

Spørgsmål
n Hvad betyder engagement – sagt med 
egne ord – for dig i en højskolesammen-
hæng?

n Er engagementet i højskolen et middel 
eller et mål i sig selv?

n Engagement handler om at forpligte sig 
på en måde, så det også fører handling 
med sig. Er I gode nok til at få handlings-
elementet med?

ENGAGEMENT

3) Find eksempler 
fra højskolehverdagen, 

hvor engagementet slipper 
op og diskuter, hvad konse-

kvenserne er, når aktivi-
teter ikke drives 
af et umiddelbart 

engagement.

”Engagement dækker over det at være op-
taget og forpligtet af – samt at være følel-
sesmæssigt involveret i noget eller nogen. 
Engagement grundes i, at vi er forviklet 
med verden, og at vi som sådan har noget 
for med verden og hinanden. Dette foreha-
vende er med til at gøre os til dem, vi bli-
ver – det er med til at danne os.” 
(Jacob Kjærsgaard, s. 171)

Diskuter udsagnet og giv konkrete eksempler på, hvor du/I oplever, at engage-
mentet kommer til udtryk på jeres højskole.  

2) Find eksempler 
fra højskolehverdagen, hvor det 
fælles engagement hos lærere 
og elever fører til, at alle glem-

mer, at højskolen er en skole og 
en arbejdsplads. Hvis det altså 

sker…

Opgave 
1) Tag udgangspunkt i praksis-

fortællingen s. 117. Diskuter hvad 
det er vedhøjskolens rammer og 

pædagogiske vilkår, der gør, at en 
bordtenniskamp kan opleves som 

mere lærerig end den skema-
lagte undervisning. 
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2. FRIVILLIGHED OG TVANG

Man hører ofte, at det i højskolen er lysten, der driver værket, og at frivilligheden er 
en forudsætning og afgørende for elevernes oplevelse af, at højskoleopholdet er noget 
særligt i forhold til anden skolegang. I praksis vil der dog altid være elever, der ikke har 
lyst til at deltage, selv om de selv har valgt at tage på højskole, hvilket skaber et dilemma 
mellem frivillighed og tvang.  

”At tage på højskole 
er et aktivt valg, og det 
er det, der gør det fedt. 
Man bliver ved med at 
sige ja og ja og ja! Ja, 
jeg vil gerne til mor-
gensamling, ja, jeg vil 
være sammen med de 
andre, ja, jeg vil gerne 
komme til undervisnin-
gen. Det betyder noget 
at sige aktivt ‘ja’, fordi 
man på den anden side 
har muligheden for at 
lade være. Sådan er det 
ikke i gymnasiet eller i 
folkeskolen, der er ud-
gangspunktet hele tiden, 
at man skal, man skal, 
man skal .” (Højskolelev, s. 120)

Er udsagnet retvisende for den måde, I oplever 
jeres elevers engagement på? Hvorfor/hvorfor 
ikke?

Spørgsmål
n Hvor oplever du tydeligst, at lysten 
driver værket hos eleverne? Hvor oplever 
du det mindst?

n Kan man nogensinde forsvare at tvinge 
en elev til noget? 

n Har I som højskole en forpligtelse til at 
tiltrække og rumme elever, der ikke har 
oplevet lyst til læring og deltagelse i deres 
skolegang – i et forsøg på at give dem det?

Sat på spidsen
Hvad er det vigtigste at give eleverne:

Lyst til deltagelse eller 
pligt over for fællesskabet?

Case
Da en del elever er begyndt at blive væk fra 
din undervisning, er du begyndt ”at krydse 
af” i begyndelsen af hver undervisnings-
time. Nogle elever protesterer og mener 
ikke, at det er måden at gribe det an på 
med voksne mennesker. Hvordan vil du 
håndtere situationen?

ENGAGEMENT

3. DEN ENGAGEREDE LÆRER
Samspillet mellem undervisning og samvær giver højskolelæreren en unik mulighed for 
at engagere sig personligt i mødet med eleverne, men det kræver, at man lykkes med at 
være i øjenhøjde uden at miste sin autoritet som lærer.

”Til den første fest kom 
lærerne ned og drak 
øl i baren og sad og 
snakkede med os. Jeg 
tænkte: Wow, du er et 
menneske! Hvor er det 
rart at se! Det var virke-
lig underligt, men også 
befriende, at de deltager 
sammen med os og ser 
os i øjnene.” 

(Højskoleelev, s. 123)

Hvad siger udsagnet om elevernes forventnin-
ger til højskolelæreren? 

Er det at være højskolelærer først og fremmest 
et arbejde eller en livsstil?

Spørgsmål
n Hvad bidrager mest til dit engagement 
som højskolelærer? Hvad dræner dit en-
gagement?

n Er det et problem, hvis man som 
lærergruppe ikke udviser den samme grad 
af engagement? Er der plads til forskel-
lighed på det punkt?

n Er det et problem, hvis eleverne be-
tragter læreren som ven mere end som 
lærer?

n Sætter du dig selv personligt i spil i din 
undervisning, eller gemmer du dig bag 
lærerrollen? 

Opgave 
Gå sammen to og to og

fortæl om en episode, hvor du 
som lærer har haft en vanskelig 

relation til en elev. Diskuter hvad 
vanskelighederne skyldes, og 

hvad der eventuelt kunne være 
gjort anderledes. 

Sat på spidsen
Der er en pædagogisk pointe med, at 

lærerne engang imellem drikker sig fulde 
med eleverne!
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4. HVAD SKAL HØJSKOLEN ENGAGERE TIL?
Højskolerne er efter alt at dømme eksperter i at skabe engagement og lyst. Risikoen 
er dog, at engagementet bliver hele målet med højskolen; at det fodres af alle de fede 
oplevelser og et intenst, lystbetonet fællesskab, hvor eleverne engagerer sig følelsesmæs-
sigt med henblik på at få mest muligt ud af det, før det er forbi. Hvordan undgår man, at 
oplevelser, engagement og begejstring ikke bliver målet med højskolen, men et middel 
til at engagere eleven i verden uden for højskolen? Hvordan når man fra oplevelse til 
oplivelse? (s. 118)

Spørgsmål
n Hvilke oplevelser tror 
du, at eleverne ser som de 
største ved deres ophold?

n Hvad er forskellen mel-
lem et højskoleophold hos 
jer og en 4 måneders back-
packer-tur i Sydøstasien?

n På hvilke områder lykkes 
I mest/mindst med at lade 
fede oplevelser lede til 
erfaringer, der kan bygges 
holdninger og handlinger 
på?

Opgave 
Tag udgangspunkt i kalenderen 

for det aktuelle elevhold og 
noter de overordnede oplevel-
ser, I har planlagt for eleverne. 
Er der en god balance mellem 

oplevelser for oplevelsens skyld 
og oplevelser som et middel

til noget andet? 

Case
På din højskole barsler I med en række 
nye, længere studieture til eksotiske 
rejsemål med det formål at tiltrække flere 
elever. Da alle rejsemål er fastlagt og lagt 
på hjemmesiden, er der en af dine kolle-
gaer, der spørger: Hvad er egentlig formålet 
med vores studieture? Hvad svarer du?  

ENGAGEMENT

”Hvad fanden skal jeg sige?     
Det var så fedt bare at være der.” 
(s. 13)

Læs bogens indledning om Angora-drengenes højskolesang 
“Kun minderne tilbage” s. 13-15 (se video på YouTube):
Er det jeres højskole, de synger om? Er det godt nok?

Diskussion
Eksistentiel kedsomhed
Læs afsnittet “Oplevelse eller oplivelse: højskolen som et 
middel mod kedsomhed?” s. 127-128:
Er I gode nok til at tage fat i og bekæmpe den eksisten-
tielle kedsomhed, eller er I med til at gøre hullet større?
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Indirekte pædagogik
Betegnelsen indirekte pædagogik dækker her over en pædagogisk henvendelse til et 
andet menneske, der ikke peger direkte på, hvad en given problemstilling handler om, 
hvordan den skal forstås, eller hvad eleven skal mene om den og bruge den til. Den indi-
rekte henvendelse sigter mod at aktivere følelser og fantasi, give plads til elevernes egne 
erfaringer og opfordrer dem til at forholde sig til og reflektere over stoffet og deres egen 
viden, så de selv gives muligheden for at få øje på og tage stilling til de spørgsmål og 
problemstillinger, som der adresseres (s. 133-134).

1. HVOR MEGET SKAL MAN SIGE?
I henvendelsen til eleven er det spørgsmålet i hvor høj grad og på hvilken måde, man 
som højskole skal italesætte de værdier, man ønsker, at eleverne tager med sig fra deres 
ophold eller fra et fag. Man kan vælge at være tydelig fra starten ved at fortælle dem, 
hvilke værdier skolen bygger på, og hvad et højskoleophold går ud på, eller man kan 
vælge til en vis grad at være tavs om formålet for at lade eleverne selv opdage og formu-
lere, hvad de tager med sig. 

Spørgsmål
n Hvad er fordele og ulemper ved at være 
tydelig over for eleverne i forhold til, hvad 
I som højskole gerne vil give dem?

n Hvad er fordele og ulemper ved i højere 
grad at henvende sig indirekte til eleverne 
for at give dem plads til selv at nå frem til, 
hvad de får ud af deres ophold?

n Hvor befinder I jer som højskole/du som 
lærer generelt set i spændingsfeltet mellem 
den direkte og indirekte henvendelse?

Opgave 
Planlæg et introforløb, 

hvor I ikke direkte må fortælle 
eleverne om højskolens værdi-

er og formål, men snarere 
skal tematisere dem gennem 

aktiviteter. Hvor lidt tør I 
sige? Hvor meget bør 

I sige? 

PÆDAGOGIK

Opgave 
 

Diskuter med en kollega, 
hvordan I forbereder jeres under-
visning. Overvej sammen fordele 
og ulemper ved hver jeres måde 
at forberede jer på. Kunne I med 

fordel forberede jer sammen, selv 
om I ikke har samme fag?

Spørgsmål
n Hvilke pædagogiske ”tricks” eller 
overraskelser bruger du/I for at engagere 
eleverne i et emne eller en aktivitet?

n Hvordan kan man som lærerkollegium 
hjælpe hinanden til at blive ved med at un-
dre sig og selv lære nyt, så det ikke ender 
med ”autopiloten”?

n Hvordan forbereder man som højskole-
lærer sin undervisning på en måde, hvor 
man på den ene side er velforberedt og har 
noget at byde ind med fagligt, men på den 
anden side giver plads til elevernes egne 
svar og indflydelse på, hvordan undervis-
ningen forløber?

2. FORBEREDELSE OG FORUNDRING
I romanen Løgneren fortæller skolelæreren Johannes Vig om, hvordan han forbereder sig 
til undervisningen ved selv at undres over et eller andet (s. 132-133). Denne ”forundrings-
time” bruger han til at finde på noget at overraske eleverne med, så de får aktiveret deres 
nysgerrighed og sanser og bliver engageret i undervisningen. Oversat til en højskolesam-
menhæng handler det om, at livsoplysning ikke finder sted, hvis ikke eleverne er grebet 
af stoffet. Men det samme gælder altså læreren, der også må gå undrende til værks og 
således have noget på hjerte, som kan gives videre til og engagere eleverne. Men hvordan 
forbereder og planlægger man forundring?    

Sat på spidsen
Power Points og højskoleundervisning

har intet med hinanden at gøre!

Case

Din kollega, der er ny højskolelærer, har 
netop holdt sin første morgensamling, som 
var et perfekt forberedt og meget grundigt 
oplæg om Grundtvigs begreb “Det levende 
ord”. Der var intet galt med indholdet, men 
han kunne ikke slippe sine noter og elev-
erne var tydeligvis mere døde end levende. 
Hvad siger du til din kollega bagefter?
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3. ISCENESÆTTELSE OG FORFØRELSE TIL FRIHED
Hvis målet med lærerens henvendelse til eleven ikke er at give eleven svarene, men sna-
rere gennem påvirkning at frisætte eleverne til selv at svare for at kunne tage ansvar, så 
kalder det på en overvejelse over, hvordan man som lærer på den ene side vil noget med 
eleven, men på den anden side ikke skal gøre eleven afhængig af læreren (s. 137-139). 

”Forførelse kan væk-
ke eleverne til at stille 
spørgsmålstegn ved de-
res eksistens. På denne 
måde kan forførelse ske 
uden tvang eller for at 
være mere præcis: De 
studerende tvinges til 
at stille spørgsmålstegn 
ved deres position i livet 
i stedet for at blive tvun-
get ind i en bestemt posi-
tion i livet.” (Sæverot, s. 138)

Er I enige i, at forførelse kan være et gavnligt 
pædagogisk værktøj? Og hvad kræver det i så 
fald af overvejelser?

Spørgsmål
n På hvilke måder iscenesætter I jeres 
undervisning, så det tvinger eleven til at 
stille spørgsmål?

n Hvornår og hvordan forfører I jeres 
elever? – altså i en eksistentiel forstand!

n Hvornår bliver forførelse noget negativt?

n Kan I finde eksempler på, at I som 
lærere, ud fra ambitionen om at hjælpe en 
elev, ikke har haft elevens frihed nok for 
øje?

Opgave 
Planlæg en undervisningsgang

inden for dit fagområde, hvor du
iscenesætter din egen rolle og mani-
pulerer eleverne med henblik på at få 
dem til at reflektere over deres egen 

(og lærerens) rolle og ansvar i
undervisningssituationen.

(læs s. 136-137) 

PÆDAGOGIK

Opgave 
Giv eksempler på situationer, 
hvor det eneste rigtige er at 

hævde sin autoritet direkte, fx 
i form af en regulær skideballe. 
Er det i orden, at personalet på 

en højskole agerer 
forskelligt i disse 

situationer? 

4. SAMTALENS MULIGHED
På side 139-140 fortæller to lærere om deres tanker omkring at få eleverne til at indse 
deres ansvar uden at skabe unødvendig afstand ved at hævde deres autoritet direkte og 
med løftet pegefinger. Det handler om at skabe mulighed for den samtale, hvor lærer og 
elev mødes i en fælles rådvildhed i en søgen efter svar (s. 140-141). Men hvornår er den 
indirekte tilgang at foretrække, og hvornår er det på sin plads at træde i karakter og sige 
tingene ligeud?

Spørgsmål
n Hvad kendetegner den gode samtale 
mellem lærer og elev?

n Læs s. 139-140: Hvad tænker I om 
lærernes måde at håndtere problemet med 
manglende oprydning på? 
Er det et vellykket forsøg? Hvad er for-
delen ved at gå indirekte frem i sådanne 
situationer? Hvad er ulempen?

n Hvem giver skideballer på jeres skole? 
Er det praktiske personale en del af de 
pædagogiske drøftelser?

Case

På en højskole er lærerne utilfredse med, 
at elevernes festkultur både går ud over 
undervisningen og de elever, der ikke be-
finder sig godt til festerne. Hvordan kan 
denne problemstilling adresseres indirekte, 
så det fører til en fælles samtale?

Diskussion
Dette er en agerhøne
Læs praksisfortællingen s. 136-137 og 
diskuter, om I er gode nok til at udnytte 
muligheden for at iscenesætte jeres 
undervisning og aktiviteter med hen-
blik på at forstyrre eleverne i deres blik 
på verden.

”Den undervisning, der 
dikterer og ikke sætter 
læringsprocessen og 
målsætningen fri, op-
leves som autoritær og 
demotiverende – og læ-
reren som netop bare en 
lærer, der distancerer 
sig selv fra fællesska-
bet.” (s. 141)

Giv eksempler på, hvor det lykkes at sætte 
læringsprocessen fri - og hvor læreren bliver 
en del af fællesskabet. Giv eksempler på det 
modsatte.
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5. INDIREKTE PÆDAGOGIK MELLEM INDHOLD, 
FORM OG FORMÅL
Når der her advokeres for, at den indirekte tilgang kan tilbyde et virkningsfuldt bidrag 
til den højskolepædagogiske praksis, hænger det sammen med hovedsigtets krav om 
livsoplysning. Den indirekte tilgang bliver nødvendig i den forstand, at livsoplysning 
ikke er et fag, der kan undervises i og ikke noget læreren kan give eleven svarene på. 
Læreren må i stedet - med udgangspunkt i et værdigrundlag - konstruere, iscenesætte 
og forme undervisningens og samværets indhold, så det på én og samme tid forfører og 
frisætter eleven til at finde sit eget svar, sine egen holdninger og sit eget ansvar – med 
tanke for andre (s. 141).

Højskolernes håndtering af denne paradoksale og vanskelige opgave er i og med høj-
skolernes frihed præget af en mangfoldighed af tilgange, værdier og anskuelser. Som 
højskolelærer er man dog en del af en historisk og pædagogisk tradition, og uanset om 
man ønsker at bevare, forny eller forkaste denne tradition, må man forholde sig til de 
begreber, der udgør og hører til højskolernes hovedsigte og har været virksomme og be-
tydningsfulde i relation til forståelsen af højskolernes opgave og pædagogik. Dette sidste 
afsnit skal derfor ses som en opfordring til - med udgangspunkt i bogens begrebslige 
afsæt - at forholde sig til, diskutere, kritisere og fortolke højskolens begreber i forhold til 
den virkelighed, man står i som højskole og højskolelærer i dag.

LIVSOPLYSNING (S. 21)

FOLKELIG OPLYSNING (S. 27)

DEMOKRATISK DANNELSE (S. 28)

Oplivelse og vækkelse (s. 23)

Det levende ord (s. 24)

Levende vekselvirkning (s. 25)

Historisk-poetisk (s. 26)

Spørgsmål
Læs afsnittet, der hører til det enkelte begreb 
og tag derefter udgangspunkt i spørgsmå-
lene: 

n Har begrebet en betydning for din prak-
sis som højskolelærer?

n Hvordan kommer denne eventuelle 
betydning til udtryk i din praksis?

n Rummer begrebet elementer, tilgange 
eller perspektiver, som kunne styrke dig 
som højskolelærer?   
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Refleksionsøvelse
Noter i stikordsform dine tanker i relation 
til de forskellige områder af højskolelærer-
arbejdet.
 
1. Identifikation
Hvad er min største udfordring i forhold til:
n  undervisning?
n  eleverne?
n  kostskolearbejdet?
n  kollegaer?
n  skolens værdigrundlag?
n  højskolernes hovedsigte?

2. Handling
Hvad kan jeg gøre fremadrettet for at 
håndtere udfordringerne på de forskellige 
områder bedre? 

Hvem kan jeg inddrage i processen?
Fx ledelsen, kollegaer, elever, lærere fra 
andre højskoler eller fra andre pædago-
giske miljøer, FFD eller andre.

Kollektiv øvelse
Vælg en ordstyrer og følg de tre trin 
nedenfor:

1. Ordne-øvelse: Største udfordring
Denne øvelse giver mulighed for at finde 
frem til de vigtigste udfordringer i relation 
til det tema, I har arbejdet med. 

A. Deltagerne går sammen i grupper af tre. 

B. Herefter får deltagerne 10 min. til, på 
baggrund af de foregående diskussion-
er, at udvælge de udfordringer, som er 
mest interessante og fremstår som de 
vigtigste at arbejde videre med. 

C. I fællesskab udvælger hver gruppe nu 
de tre mest relevante udfordringer og 
præsenterer dem i plenum. Ordstyreren 
skriver op på tavlen. 

D. Den udfordring, som er nævnt flest 
gange, skal deltagerne arbejde videre 
med. 

E. Den endelige udfordring skrives op på 
tavlen.

2. Lukke-øvelse: To kredse
Øvelsen fokuserer på, at deltagerne skal 
lytte til hinanden og udveksle forskellige 
syn på, hvordan man håndterer den valgte 
udfordring. Stolene sættes i to rundkredse, 
så der bliver en inderkreds og en yder-
kreds med lige mange stole i hver kreds.
                             

Hvad gør vi nu?

Første runde (10 min): På baggrund af 
temadrøftelserne diskuterer deltagerne 
i inderkredsen, hvad der er vigtigt at 
tage højde for i forhold til den konkrete 
udfordring. Yderkredsen lytter uden at 
kommentere og noterer væsentlige pointer 
ned på papir.

Anden runde (10 min): Deltagerne i 
inderkredsen vender stolen om, så de 
nu danner par og sidder ansigt til ansigt 
med en deltager fra yderkredsen. Nu skal 
deltagerne i par diskutere den pædago-
giske udfordring og komme med bud på, 
hvordan man kan arbejde konstruktivt 
med udfordringen.

Tredje runde (10 min): I denne runde 
bytter inderkredsen og yderkredsen plads. 
Den ”nye” inderkreds præsenter de nye 
handlingsforslag gennem diskussionerne 
fra anden runde.

3. Opsamling
På baggrund af de to øvelser skal I nu i 
plenum drøfte, om jeres diskussioner skal 
føre til ændret praksis, nye pædagogiske 
tiltag, strukturelle ændringer etc. 

Til sidst kan I drøfte, om og hvordan I vil 
arbejde videre med den valgte udfordring 
eller nogle af de andre udfordringer, der 
blev præsenteret i ordne-øvelsen.

Skriveøvelse
På baggrund af dine overvejelser i for-
længelse af bogen og arbejdshæftet skal 
du nedskrive dine tanker ud fra et eller 
flere af de nedenstående spørgsmål. Sæt 
5 minutter af til hvert spørgsmål, hvor du 
skriver alt, hvad der falder dig ind uden 
pause og uden at tænke over sprog og 
formuleringer.

1. Hvad skal jeg arbejde videre med i min 
undervisning?

2. Hvad skal jeg arbejde videre med i forhold til 
kostskolearbejdet? 

3. Hvad skal jeg arbejde videre med i forhold til 
at være en del af højskolebevægelsen? 

Individuelle øvelser

Efter at have diskuteret og arbejdet med jeres pædagogiske praksis i 
relation til et af temakapitlerne, er det oplagt at drøfte, hvad I – enkeltvist 
og i fællesskab – kan og vil gøre anderledes fremover, så det ikke bare 
bliver ved snakken, men følges op med handling. Nedenfor kan du/I 
vælge mellem forskellige øvelser og spørgsmål, der har til formål 1) at 
identificere de vigtigste udfordringer og problemstillinger, I er stødt på i 
arbejdet med et tema og 2) at overveje og nå frem til mulige handlinger, 
ændring af praksis og struktur og måder du/I kan arbejde videre med 
udfordringerne på.      
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