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OM HÆFTET

Hæftets formål
Dette arbejdshæfte er en ledsager til anto-
logien Demokratisk dannelse: Højskolen 
til debat, hvis formål er at sætte diskus-
sionen om den demokratiske dannelse i 
spil på den enkelte højskole og hos den 
enkelte lærer. Det er hensigten med både 
antologien og dette arbejdshæfte at stille 
skarpt på, hvordan den demokratiske 
dannelse indgår i forståelsen af højsko-
lens dannelsesopgave og pædagogiske 
praksis. I antologien kan man fordybe sig 
i højskolelærere, forskere og debattørers 
mangfoldige vinklinger og teoretiske og 
praktiske tilgange til demokratisk dan-
nelse, mens funktionen af arbejdshæftet 
er at trække de væsentligste temaer, 
spørgsmål og iboende modsætninger ud 
af antologien og dermed skabe grobund 
for en fælles drøftelse af den demokratiske 
dannelse, der relaterer sig direkte til høj-
skolens praksis og virkelighed.

Den demokratiske dannelse på højskolen 
er langt fra en entydig størrelse, hvilket 
også fremgår af antologiens mange for-
skellige udlægninger og perspektiver. 
Derfor skal dette arbejdshæfte heller ikke 
anskues som en manual til, hvordan den 
demokratiske dannelse skal praktiseres 
eller give konkrete svar på problemstil-
linger. Demokratisk dannelse bliver deri-
mod kastet op i luften og set fra forskellige 
vinkler og kan på den måde bidrage til at 
udfordre og udvikle højskolens blik for 
forståelsen af og tilgangen til demokratisk 
dannelse.

Opbygning og indhold
Hæftes indledes med en introduktion til 
demokratisk dannelse i en højskolesa-
mmenhæng og dernæst en række indle-

dende øvelser som afsæt til temadrøf-
telserne, der er inddelt i to hoveddele. 
Første del omhandler højskolens opgave i 
relation til demokratisk dannelse, og her 
stilles der skarpt på selve formålet med og 
forståelsen af den demokratiske dannelse 
på højskolen. Den anden del omhandler 
den demokratiske dannelse i praksis og 
lægger op til at diskutere, hvordan den 
demokratiske dannelse og de medfølgen-
de muligheder, problemer og dilemmaer 
rent faktisk praktiseres og håndteres i det 
daglige på højskolen både i undervisning 
og i samværet. 

Hvor antologien er inddelt i tre niveauer 
omhandlende henholdsvis højskolens op-
gave, højskolens praksis og perpektiver på 
højskolen fokuserer hæftet således på de to 
første dele, mens antologiens del tre, hvor 
den demokratisk dannelse ses i et bredere 
perspektiv, der rækker ud over højskolen, 
bliver trukket ind og sat i spil, der hvor 
de relaterer sig til drøftelsen af højskolens 
opgave og praksis.  

De to hoveddele består af en række under-
temaer med korte, introducerende tekster 
og en række elementer i form af spørg-
smål, cases, diskussioner, opgaver, spids-
formuleringer og udsagn fra antologien, 
der skal bidrage til at åbne for diskussion 
og refleksion over temaet. Derudover er 
der indledningsvist og undervejs i hæftet 
indlagt mere omfattende fælles øvelser 
og opgaver, der egner sig til som samlet 
lærerflok eller personalegruppe at blive 
skarpere på den demokratiske dannelse på 
egen skole.
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Brug af hæftet 

Individuelt: Hæftet kan bruges af den
enkelte læser som en ledsager, der parallelt
med læsningen af antologien stiller 
spørgsmål, der bringer læsningen videre 
og kobler bogen til egen undervisning og 
kostskolearbejdet.

Fælles: Sæt en time eller to af til et 
lærermøde eller en hel pædagogisk dag og 
vælg et eller flere temaer, som I har lyst til 
at arbejde med. I kan med fordel aftale at 
læse et eller flere kapitler fra antologien, 
men I kan også vælge at begynde i hæftet 
og så efterfølgende fordybe jer i de mange 
artikler af højskolelærere, forskere og 
debattører.

Ordstyrer/tovholder: Til de fælles drøf-
telser er det oplagt på forhånd at vælge 
en ordstyrer eller en tovholder, der grun-
digt kan forberede og sætte en ramme for 
drøftelsen, læse introduktionen, vælge 
indledende øvelser, udvælge artikler fra 
antologien og temaer fra arbejdshæftet, 
lave grupper og udvælge undertemaer og 
elementer i forhold til hvor meget tid, der 
er sat af, og hvad der skønnes mest rele-
vant i den gældende kontekst. Ordstyreren 
kan med fordel holde et indledende oplæg 
med udgangspunkt i antologiens indled-
ning og introduktionen i arbejdshæftet, 
så alle deltagerne ikke behøver at læse i 
hæftet på forhånd, men kan bruge tiden på 
de fælles drøftelser.

Rigtig 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

Baggrund for hæftet

Arbejdshæftet og antologien om 
demokratisk dannelse udspringer af 
udviklingsprojekt ”Deltagende med-
borgerskab”, som Folkehøjskolernes 
Forening (FFD) har gennemført i 
2014/2015 med støtte fra Kulturmin-
isteriet. Dermed lægger antologien 
sig til en længere række af udvikling-
sprojekter med et højskolepædago-
gisk sigte, som er blevet til i løbet 
af de seneste år. Antologien har 
rødder i et af de seneste projekter, 
Højskolepædagogisk Udviklingspro-
jekt (HUP), som i 2015 kulminerede 
med bogen ”Højskolepædagogik – En 
fortælling om livsoplysning i praksis” 
med et dertilhørende arbejdshæfte, 
som bredt beskriver og undersøger 
den højskolepædagogiske praksis 
og kan med fordel læses i relation 
til højskolepædagogisk udvikling på 
skolerne.	Læs	mere	og	find	materi-
aler online på www.ffd.dk/paedago-
gisk-udvikling
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Introduktion
Fra antologiens indledning:
Demokratisk dannelse blev indskrevet som en del af hovedsigtet i højskoleloven i
2006. Sammen med livsoplysning og folkelig oplysning udgør begrebet det overordnede
hovedsigte med højskolernes samlede virke. Demokratisk dannelse er i en højskolesam-
menhæng dermed ikke et bestemt fag, der skal undervises i, men fungerer snarere som 
en overligger over højskolernes mangfoldighed af aktiviteter i forbindelse
med deres undervisning og samvær med eleverne.

I et højskoleperspektiv er udfoldelsen af den demokratiske dannelse dermed sat
ind i et større dannelsesmæssigt sigte, der forener et eksistentielt, identitetsmæssigt
og folkeligt aspekt i forlængelse af højskolens livsoplysningstradition med et frisættende, 
deltagende, kritisk og handlende aspekt, der i et almenpædagogisk perspektiv
relaterer sig til den demokratiske dannelse. 

Der gives imidlertid ikke nogen facitliste for, hvordan denne balance skal udmønte sig i 
praksis – det må altid være op til den enkelte højskole at formulere, hvordan man forstår 
dette spændingsfelt, og hvor man vil placere sig i det. Det betyder også, at til trods for 
højskolens 170-årige historie og tradition findes der ikke en færdig model for, hvad en 
højskole er. Traditionen kan selvfølgelig fungere som en med- og modspiller i formul-
eringen af højskolens opgave, men det må være en kontinuerlig opgave at revitalisere 
højskolens dannelsessigte i lyset af den samtid, som højskolen er en del af.

Antologien og dette arbejdshæfte præsenterer ikke et samlet og entydigt svar på, hvilke 
udfordringer højskolerne skal forholde sig til, eller hvordan demokratisk dannelse skal 
udfoldes i praksis. Buddene er mange og forskellige, og de udtales både inde fra højskol-
erne selv og fra folk, der står uden for højskolerne. 

Ser man antologiens bidrag i et samlet hele, er der dog tre perspektiver, der træder frem 
og bliver behandlet på forskellige vis på tværs af bidragene. Det drejer sig om henholsvis 
fællesskab, handling og erfaring.
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TRE PERSPEKTIVER
Fællesskab
For det første er der et fokus på fællesskabets betydning. Det handler dels om, hvilken 
rolle fællesskabet konkret spiller i forhold til højskolens dannelse og dermed i den pæda-
gogiske praksis, som den demokratiske dannelse forankres i. Højskolens fællesskab bliver 
et centralt element i forhold til, hvordan man på højskolerne tænker demokratisk dan-
nelse i praksis. Men fællesskabet bliver også centralt i forhold til, hvad sigtet er med den 
demokratiske dannelse. Spørgsmålet om forholdet mellem individ og fællesskab bliver 
dermed særdeles aktuelt. På den ene side tager en række af bidragene udgangspunkt i 
en forståelse af demokratisk dannelse, der indebærer en bevægelse fra individualisme i 
retning mod et socialt individ. På den anden side diskuterer en række bidrag, på hvilke 
præmisser og vilkår vi i dag kan tale om fællesskab, og hvad der skal til, for at fællesska-
ber i forandring fortsat kan spille en positiv rolle i forhold til de demokratiske processer.

Handling
For det andet knytter en række af bidragene den demokratiske dannelse til et konkret 
handlingsperspektiv. Højskolens dannelse er i dette perspektiv bundet til en praksis, 
der sigter mod at give eleverne blik for, at det er muligt at handle i forhold til samfunds-
mæssige problemstillinger, også selv om disse til tider kan forekomme uoverskuelige, 
og dermed at det er muligt at skabe forandring. Flere bidragsydere ser det her som 
højskolens opgave netop at pege på sådanne problemstillinger (fx i forhold til globale 
udfordringer, klimakrise, flygtninge, retsstaten etc.) og samtidig være med til at skabe et 
rum for, at eleverne kan eksperimentere med løsningsmodeller. Her bliver det tydeligt, at 
der ligger en ambition om, at højskolens dannelse rækker ud over skolens egen matrikel, 
og at den samtidig knyttes til en konkret og praktisk handlen, der nødvendigvis også må 
implicere kundskaber og færdigheder.

Erfaring
For det tredje kredser en række af kapitlerne om erfaringsdannelse. Heri ligger, at højsko-
lens læring og dannelse ikke alene kan basere sig på en teoretisk, abstrakt viden. Dette 
ses blandt andet i forbindelse med spørgsmålet om handling, hvor det ikke er nok at give 
højskoleeleverne en teoretisk viden om aktuelle samfundsforhold, men hvor det i mindst 
lige så høj grad er ambitionen at give eleverne konkrete erfaringer med det at handle på 
baggrund af denne viden. Desuden giver flere af bidragsyderne udtryk for, at det er i det 
fælles rum, der bygges op mellem lærere og elever, at det bliver muligt at erfare livet og 
verden som et mellemværende. Erfaringsdannelsen er dermed tæt knyttet til en pæda-
gogisk praksis, der hviler på en frihed til, at både elever og lærer engageres gennem en 
fælles undren, begejstring, nysgerrighed og interesse.
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Indledende øvelser
For at komme godt igang med at undersøge og diskutere demokratisk dannelse i en 
højskolesammenhæng, er det en god idé at begynde med at sætte ord på, hvordan 
fænomenet i det hele taget forstås på den enkelte højskole og hos den enkelte lærer. For 
hvad vil demokratisk dannelse, der som begreb ikke defineres i højskoleloven, egentlig 
sige? De følgende øvelser vil tage udgangspunkt i netop dette spørgsmål og fungerer 
som et springbræt til at dykke videre ned i de temaer, som arbejdshæftet præsenterer. 
På en pædagogisk dag kan tovholderen med fordel anvende øvelserne som et afsæt, der 
får deltagerne på banen med egne ord og tanker, inden man kaster sig over diskussionen 
omkring højskolens opgave og demokratisk dannelse ud fra antologiens temaer og 
perspektiver. Øvelserne kan tilpasses og udvælges efter behov.

Individuelt 
Brug 10 min på en skriveøvelse, 

hvor I individuelt skal skrive 
videre på sætningen: “For mig 
handler demokratisk dannelse 
om...” Skriv uafbrudt uden at 
tænke over formuleringer og 
sprog. Diskuter efterfølgende 

i mindre grupper.

Gruppe 
Find sammen i mindre grupper 
og formuler et statement, der 

beskriver, hvilken demokratisk 
dannelse jeres højskole skal stå 
for. Præsenter og diskuter jeres 

forslag i plenum.

Plenum 
Del gruppen i to og stil jer, så I 

danner en indercirkel og en yder-
cirkel med ansigterne vendt mod 

hinanden. Diskuter to og to, hvad I 
forstår ved demokratisk dannelse 

og ryk efter tre min. en gang til 
højre og fortsæt diskussionen 

med en ny partner.

1. HVAD ER DEMOKRATISK DANNELSE?
Læg ud med en øvelse på enten individ-, gruppe- eller plenumniveau for selv at sætte ord 
på og drøfte, hvad I forbinder med demokratisk dannelse på jeres højskole.
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2. DEMOKRATISK DANNELSE - ENTEN/ELLER
Denne øvelse tager udgangspunkt i nogle korte enten/eller spørgsmål, som I kan drøfte 
individuelt eller i grupper. Diskuter spørgsmålene i grupper eller i plenum eller lav en 
simpel afstemning ved håndsoprækning, hvor man kan melde sig enig eller uenig, og 
diskuter herefter udfaldet - er I enige? Hvad var sværest at svare på?

3. DEMOKRATISK DANNELSE OG...
Læs om de tre perspektiver i den demokratiske dannelse i afsnittet “Introduktion til 
demokratisk dannelse”. Tag herfra udgangspunkt i jeres egen praksis og diskuter spørgs-
målet: “Hvordan kan demokratisk dannelse på vores højskole forstås i relation til...”

n ...fællesskab? 

n ...erfaring?

n ...handling?

Spørgsmål

n Er højskolen 
demokratisk? 

n Hvad er vigtigst: 
Oplysning eller demokrati?

n Lever vi i tilstrække-
lig grad op til sigtet om 
demokratisk dannelse? 
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Højskolens opgave
Demokratisk dannelse indgår i højskolernes hovedsigte, og det er dermed et lovmæssigt 
krav, at elevernes skal dannes i og med demokratiet, men det er forskelligt fra skole til 
skole, hvordan man anskuer højskolens opgave i forhold til den demokratiske dannelse: 
Både hvad angår det demokratiske dannelsesideal, man som skole eller højskolelærer 
praktiserer, men også hvilken og hvor stor en rolle den demokratiske dannelse spiller. 
Der er således en række forskellige værdier, man som højskole kan vælge at betone, 
som videre har betydning for, hvilken demokratisk dannelse der er tale om, og hvordan 
den vægtes i forhold til andre aspekter af det, elever og kursister skal have ud af deres 
højskoleophold.

1. HOVEDSIGTET
Demokratisk dannelse optræder i højskoleloven sammen med to andre begreber, 
livsoplysning og folkelig oplysning, som til sammen udgør højskolernes hovedsigte, 
og dermed bliver en rettesnor i forhold til højskolens samlede opgave. Som hovedsigte 
placerer denne treenighed sig over de mange aktiviteter, der knytter sig til samværet og 
undervisningen. Treenigheden kan anskues som et sammenspil, der indbyrdes påvirk-
er hinanden, hvor der er en sammenhæng mellem det individuelle over til det fælles 
forpligtende. Samtidig kan hovedsigtet også anskues som et spændingsfelt, hvor de en-
kelte dele som udgangspunkt har forskellige intentioner i relation til højskolens opgave. 

Går man fra det samlede hovedsigte og ned i den demokratiske dannelse, kan man 
også der tale om et spændingsforhold, hvor intentionerne ligeledes kan udspændes i et 
forhold, som den enkelte højskole kan se sin opgave i forhold til. Spørgsmålet er, hvilket 
dannelsessigte der er fremtrædende på den enkelte højskole, og hvordan dette kan an-
skues i forhold til det samlede hovedsigte og højskolens opgave. 

”Demokratisk dannelse er  
højskolens vigtigste opgave.” 
(s. 101)

Er du enig med højskolelærerne Sigrid Dahl og Mads 
Philipsen fra Krogerup Højskole?
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Opgave 
Diskuter med udgangspunkt i 
Ove Korsgaards fortolkning af 

hovedsigtet, hvordan I som 
højskole forstår de tre dele 

hver for sig og i sammenhæng. 
Tegn eventuelt jeres 

egen fortolkning!

Ove Korsgaard fortolker de tre kernebegreber i hovedsigtet som tre koncentriske cirkler, 
der går fra det politiske over det kulturelle til det eksistentielle (s. 34). I den forstand 
forstår Korsgaard begreberne hierarkisk på den måde, at det demokratisk dannende må 
forstås i forhold til og tage farve af folkelig oplysning og i sidste instans af livsoplysnin-
gen, der for Korsgaard bliver det grundlæggende begreb for højskolen. 

”Den første cirkel mar-
kerer, at demokratisk 
dannelse udgør grund-
laget for det politiske 
fællesskab i Danmark.”

”Den tredje cirkel til-
føjer yderligere en uni-
versel og eksistentiel 
dimension med begrebet 
livsoplysning.”

”Den næste cirkel  
tilføjer en kulturel og
historisk dimension 
med begrebet folkelig 
oplysning.”

Demokratisk
dannelse

Folkelig oplysning

Livsoplysning
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Spørgsmål
n Hvordan fremtræder de tre begreber 
– livsoplysning, folkelig oplysning og 
demokratisk dannelse – i praksis på jeres 
højskole? Er der tale om et harmoniserende 
eller hierarkisk forhold? Hvor og hvordan 
adskiller begreberne sig fra hinanden?

n I hvor høj grad har hovedsigtet ind-
flydelse på dit virke som højskolelærer? 

n Hvad siger det om højskolen som insti-
tution, at demokratisk dannelse først kom 
med i højskoleloven i 2006? (s. 33)

Diskussion
Gert Biesta henviser til to forskellige 
former for medborgerskab med vægt-
ning af forskellige værdier, som man kan 
anskue højskolens hovedsigte i forhold til. 
Det sociale medborgerskab relaterer sig 
til sammenhængskraft, integration samt 
ens plads og rolle i samfundslivet, mens 
det politiske medborgerskab i højere grad 
kredser om rettigheder, pligter og delt-
agelse i de demokratiske diskussioner og 
beslutningsprocesser (læs s. 10).

Hvor befinder I jer i spændingsfeltet 
mellem det sociale og det politiske med-
borgerskab i forhold til jeres udlægning af 
demokratisk dannelse? Hvorfor?

”Der er i højskoleloven en indre sammenhæng i 
opregningen af hovedsigtet: livsoplysning, folkelig 
oplysning og demokratisk dannelse. Hovedsigtet er 
klart et dannelsessigte, der går fra ambitionen om 
som person at blive et ”jeg” over som fællesskab 
eller folk at blive et ”vi” til at have præferencer for 
og kunne håndtere en bestemt demokratisk styre-
form, nemlig demokratiet. Lovgiverne synes altså 
med højskoleloven at forudsætte, at skal det lyk-
kedes at udvikle endsige fastholde demokratiet i 
Danmark, så kræver det selvberoende borgere, der 
hver især og tilsammen har perspektiv på at dis-
kutere og træffe beslutninger om, hvad der er til 
det fælles bedste i samfundet. I den forstand bliver 
oplysning og politik to sider af samme mønt.” 
(Højskoleforstander, s. 9) 

Diskuter citatet i forhold til jeres forståelse af hovedsigtet. 
Hvordan forstår I forholdet mellem oplysning og politik i en højskolesammenhæng?
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2. DET DEMOKRATISKE I DANNELSEN?
Kombinationen af begreberne demokrati og dannelse sker ikke uden komplikationer, 
paradokser og dilemmaer. For er dannelse overhovedet et demokratisk fænomen og har 
demokrati på den anden side nødvendigvis noget med dannelse at gøre? Og i hvilket om-
fang er og bør højskoler være demokratiske, når nu højskolen er en skole? Paradokserne 
og dilemmaerne er mange, og de fylder en del i det daglige arbejde og de pædagogiske 
drøftelser på højskolerne, men spørgsmålet er, hvordan man som skole forstår og hånd-
terer det demokratiske i dannelsen, når man er forpligtet på begge dele? 

Opgave 
Find eksempler på situationer i 
jeres højskolepraksis, hvor det 
demokratiske aspekt viser sig 

som et problem eller et dilemma 
i forholdet mellem lærer 

og elev.

Spørgsmål
n Hvordan forstår I som højskole det 
demokratiske aspekt i jeres dannelses- 
opgave?  

n Er den demokratiske dannelse i hoved- 
sigtet ensbetydende med, at højskolen 
skal danne eleverne til at være rettroende 
demokrater?

n Findes der elementer i jeres pædago-
giske praksis, som ikke er - og ikke bør 
være - demokratiske?

n Kan I rumme elever med udemokratiske 
holdninger?

Sat på spidsen
Hvis alt på en højskole er demokratisk 

indrettet, er man ophørt med at
være en skole!

”På den ene side forudsætter demokrati dannelse 
og oplysning. På den anden side er der processer i 
dannelse og oplysning, som er udemokratiske. På 
den ene side, at noget er bedre end noget andet, på 
den anden side, at ingen er bedre end andre.” (s. 193)

Ifølge Rune Lykkeberg handler dannelse om, at nogen 
ved bedre end andre, mens demokrati handler om, at 
alle har ret. Hvordan håndterer I som højskole den 
demokratiske dannelses indbyggede paradoks?
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Diskussion
Undervisningens magt
Højskolelærer Simon Finnerup fremhæver, 
at der i alle undervisende relationer befind-
er sig et element af magt og ulighed, og at 
dette i sig selv ikke er udemokratisk. Det 
udemokratiske opstår, hvis ikke denne 
magt gøres synlig og tydelig for eleverne 
og står til diskussion (s. 72-74).

Er I gode nok til at skabe rum og mulighed for, 
at elever og kursister kan antaste og udfordre 
den magt I som skole og personale besidder? 
Hvordan kan det gøres på en konstruktiv 
måde?

”Menneskets undren opstår ikke med demokratiet, 
men man kan udbrede sin undren i demokratiet. 
Menneskets undren er ikke afhængig af demokra-
tiet, men demokratiet er afhængigt af menneskets 
undren. Denne indsigt peger på, hvorfor vi må 
forstå den principielt uafsluttelige dialog og uenig-
hed som den demokratiske dannelses tyngdepunkt. 
At dannelsen er demokratisk, beror på, at det kun 
er under et demokrati, at menneskets undren og 
spørgen kan udfoldes af alle og på et frit og oplyst 
grundlag, og det er vedligeholdelsen af dette frie 
og oplyste grundlag, som udgør det demokratiske i 
højskolens dannelsestanke.” (s. 47)

Diskuter Simon Axøs udsagn om forholdet mellem undren og demokrati, og hvad det betyder for 
højskolens opgave, og jeres praksis, i relation til den demokratiske dannelse, hvis han har ret.

Case
I en undervisningstime, hvor diskussionen 
går på homoseksuelles rettigheder, er der 
en elev, der mener, at homoseksualitet er 
en sygdom og en forbrydelse, som man 
enten skal kureres eller straffes for. Du 
ved, at der er en homoseksuel til stede i 
klassen, som endnu ikke er sprunget ud og 
derfor ikke siger noget. 
Hvad gør du? Skal der være plads til alle 
holdninger på en højskole?
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3. DELTAGELSE MELLEM INDIVID OG FÆLLESSKAB
Når det drejer sig om højskolens dannelsessigte fremhæves fællesskabet ofte som et 
uomgængeligt omdrejningspunkt. Det gælder den pædagogiske praksis, udmøntningen 
af hovedsigtet og hele den måde, højskolen er struktureret på (s. 20-21). Spørgsmålet 
er, om højskolen, som fri skoleform, overhovedet kan lykkes med sin opgave, hvis ikke 
man formår at skabe et forpligtende fællesskab baseret på engagement og deltagelse? Og 
hvordan gør man det i praksis? 

Men når fællesskabet fylder så meget, er spørgsmålet, om der er plads til det enkelte 
individ og dets ønsker og behov. Og om højskolens fællesskabsideal relaterer sig til og 
er tidssvarende ift. det samfund, højskolerne er en del af, og som eleverne skal ud i efter 
højskolen. Hvordan balanceres den demokratiske dannelse i spændingsfeltet mellem 
individ og fællesskab?

Spørgsmål
n Hvilken rolle spiller fællesskabet for den 
demokratiske dannelse på jeres højskole?

n Kan man undgå at være en del af et 
fællesskab, når man tager del i det? Kan 
man være en del af et fællesskab, man ikke 
tager del i? 

n Hvad er det eleverne skal lære i forhold 
til at skabe engagement og lyst til 
deltagelse?

Opgave 
Udpeg tre centrale ele-

menter, som betegner det, 
eleverne konkret skal lære 

i og af fællesskabet på 
jeres højskole.

Diskussion
At være del og tage del
Rasmus Kolby Rahbek argumenterer i sin artikel for, at deltagelsesbegrebet i en 
højskolepædagogisk sammenhæng må anskues som et forhold mellem på den ene side at 
være og føle sig som en del af fællesskabet og på den andens side aktivt at tage del i og 
ansvar for det (s. 19-20). Opgaven, der knytter sig til demokratiske dannelse, bliver derfor 
“at give eleven en konkret erfaring med og viden om det at være en del af et forpligtende 
fællesskab for på den baggrund at lære eleven, hvad der kræves af ansvarlighed, hand-
linger og tagen del, for at dette fællesskab ikke falder fra hinanden.” 
(s. 21)

Hvordan flugter denne forståelse af fællesskabets rolle og deltagelsens karakter med jeres fælles-
skabsideal og praksis?
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Opgave 
Lav et heldagsprogram 
til jeres introuge, hvor I 

sætter fokus på at skabe 
rammer og indhold, der 
understøtter elevernes 

oplevelse af at være en del 
af fællesskabet.

Case
På en højskole er der blandt de danske 
elever utilfredshed med, at de internatio-
nale elever holder sig meget for sig selv og 
ikke passer deres tjanser og ikke deltager 
i de fælles arrangementer ud over under-
visningen. De internationale elever føler 
på deres side sig ikke som en del af de 
danske elevers fællesskab og har derfor 
ikke lyst og mod til at tage del i det.
Hvem har ansvaret, og hvad kan I som 
skole gøre?

”Når man, som jeg, er blevet slået omkuld af 90’er-
nes og 00’ernes individualistiske, selviscenesæt-
tende og coachificerende dogmer og i stedet slår 
på tromme for et pligtbaseret fællesskabsfokus, 
falder man let i den kulturkonservative gryde, der 
nødvendigvis må imødegå spørgsmål som ”Er det 
etisk forsvarligt at underkende den enkelte elevs 
behov?” 
(s. 78)

Læs højskolelærer Simon Finnerups fortælling om en elev i afsnittet “demokratiske indvendinger” 
på side 78. Under hvilke præmisser er det på sin plads at “tvinge” en elev til deltagelse, og hvornår 
bør man lade en elevs individuelle behov og ønsker komme først? 

Sat på spidsen
Det er pædagogisk og etisk uforsvarligt at 

indvie eleverne i traditionelle og 
forpligtende fælleskaber, der vanskeligt 
kan realiseres uden for højskoleboblen. 



20

“Senmoderne individers valg af fællesskaber  
foregår i regi af et uophørligt identitetsarbejde, 
hvor individet organiserer og reorganiserer sine 
relationer til omverdenen med sine egne behov 
som omdrejningspunkt. De fællesskaber, der  
opstår på disse præmisser, har i tiltagende grad 
midlertidig karakter ... Det hører til højskolens 
centrale, aktuelle udfordringer at få disse stærkt 
individorienterede behov i tale og tilbyde dem 
rammer, der på én gang giver dem attraktive udfol-
delsesmuligheder på egne præmisser og samtidig 
animerer dem til at overskride individualismens 
selvtilstrækkelighed og udvikle en fællesskabs- 
bevidsthed både i den nære højskolekontekst og i 
den store samfundsmæssige skala.” (s. 172)

Diskussion
Senmoderne fællesskaber

1.  Har Henrik Kaare Nielsen ret i sin analyse?

2.  Er I som højskole villig og i stand til at acceptere, at det fællesskab, den enkeltes 
 dannelse finder sted i, må tage udgangspunkt i og farve af, at de enkelte individer skal  
 have plads til at realisere sig selv ud fra egne behov og på indvidualiseringens   
 præmisser, før de kan forventes at overskride selvtilstrækkeligheden ud i fællesskabet? 

3.  Er der, hvis Henrik Kaare Nielsen har ret i sin analyse, noget i jeres pædagogiske 
 praksis, I bør ændre, således at I møder eleverne der, hvor de er og ikke med et utids-
 svarende fællesskabsideal? Det kunne f.eks. være i forhold til regler, rammer og struk-  
 turer, fagudbud, rejser eller kommunikation på hjemmeside.
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4. ERFARINGSDANNELSE
I indledningen til antologien beskrives det, hvorledes erfaringsdannelse udgør en rød 
tråd gennem mange af antologiens bidrag. Dette fokus på, hvorledes højskolen kan 
arbejde med elevernes erfaringer i forhold til dens dannelsesopgave, bunder i, at det 
for mange af bidragsyderne ikke er nok alene at bibringe eleverne en konkret viden om 
demokrati. Højskolens tilgang til den demokratiske dannelse knyttes af bidragsyderne 
til forskellige tilgange til erfaringsdannelse, men det gælder for de fleste, at det er i kraft 
af denne tilgang, at højskolen har nogle særlige muligheder, der adskiller den fra andre 
skoleformer i det formelle uddannelsessystem.

”De bedste læringssitua-
tioner opstår, når elever 
og lærere i fællesskab 
erfarer verden som et 
mellemværende, som 
et mellemmenneskeligt 
anliggende. Endvidere 
er det erfaringen af ver-
den som et presserende 
og anfægtende mellem-
værende, der ofte moti-
verer den enkelte til at 
tænke ud over sig selv, 
til at tænke sig selv som 
en del af noget større, 
som medborger.” 
(Simon Axø s. 45)

Diskussion
Man kan tale om flere forskellige typer af 
erfaringer:
Erfaringer, der knytter sig til en situation 
eller handling, hvor der sker noget nyt.
Erfaringer, der knytter sig til en situation 
eller handling, hvor der sker noget uventet.
Erfaringer, der knytter sig til en situation 
eller handling, der gentages.

Hvordan kan I arbejde med disse forskel-
lige former for erfaring i forhold til den 
demokratiske dannelse? 

Opgave 
Lav en liste med de 

demokratiske erfaringer, 
der opstår i elevernes 

indbyrdes relationer. Hvis 
I opfatter nogle af dem for 
negative ift. jeres dannel-

sessigte, skal I så gøre 
noget for at forhindre dem?
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Spørgsmål
n Hvilke demokratiske erfaringer gør jeres 
elever sig i løbet af et højskoleophold?

n Hvordan sikrer man, at de oplevelser 
eleverne får i løbet af et højskoleophold, 
danner grundlag for erfaringer og ikke blot 
forbliver oplevelser? 

n Hvilken betydning har elevernes del-
tagelse for de demokratiske erfaringer?

Diskussion
Sigrid Dahl og Mads Phillipsen beskriver 
(s. 100), hvordan de arbejder med at give 
eleverne positive erfaringer i forbindelse 
med projekter i faget “Verden Brænder”, 
der skal motivere til videre demokratisk 
engagement, men at det samtidig betyder, 
at der ligger et ansvar hos lærerne for, at 
projekterne skal lykkes, hvis denne erfar-
ing skal opnås. Hvor langt kan/skal man 
som lærer gå for at sikre elevernes erfa-
ringer af den slags succesoplevelser i håb 
om, at det motiverer og engagerer dem 
senere hen?

”Det er ved at give den 
enkelte praktiske er-
faringer og adgang til 
levende handlefælles-
skaber og ved at blive 
ved med at tale med hin-
anden om, hvordan vi 
får bragt samfundet og 
naturen i balance, at vi 
alle får en oplevelse af, 
at det nytter noget.” 
(Rane Baadsgaard Lange s. 58)
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5. MELLEM UNDREN OG HANDLING
Fra højskole til højskole, fra lærer til lærer og fra fag til fag betones, fortolkes og prak-
tiseres det demokratiske dannelsessigte forskelligt. Denne forskellighed kan bl.a. identi- 
ficeres som en spænding mellem en eksistentiel og erkendelsesmæssig tilgang, hvor det 
spørgende, undersøgende og undrende er i centrum, og så en mere aktivistisk og politisk 
tilgang, hvor undervisningen og opholdet tilrettelægges med henblik på at give elev-
erne erfaringer med og evner til at handle ift. bestemte problemstillinger i samfundet og 
verden. 

De to positioner, der vel at mærke ikke nødvendigvis udelukker hinanden, har begge 
til hensigt at sende højskoleelever ud i samfundet med evner og lyst til at tage ansvar 
og handle som myndige borgere, men rummer forskellige holdninger til, hvilke midler 
der skal anvendes for at realisere målet. Sat på spidsen: Er det højskolens opgave at give 
eleverne erfaringer med konkret aktivistisk deltagelse, eller at eleverne gør sig erfaringer 
med livets grundvilkår?

Sat på spidsen
Den undervisning, der er aktivistisk
orienteret, favoriserer de i forvejen

politisk engagerede elever!

Diskussion
Hønen eller ægget?
Skal eleverne gøre sig erfaringer med at handle og enga-
gere sig i samfundet og verden for derefter at få en større 
forståelse for livet og den verden, de er en del af? Eller bør 
højskolen først og fremmest skabe rum for forundring, 
samtale og erkendelse af verden med en tro på, at de selv 
indser nødvendigheden af at engagere sig som aktive og 
handlende medborgere?
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”En moderne højsko-
le skal have fokus på 
elevernes handlekom-
petencer rettet ud mod 
samfundet. Det vil være 
et frisk pust, hvis høj-
skolerne i højere grad 
evner at give eleverne 
konkrete redskaber til 
at skabe samfundsfor-
andring, når de kommer 
hjem fra deres ophold.” 
(s. 142)

Er du enig med Torben Vinter og Mikkel 
Vinther i, at højskolerne i højere grad skal give 
eleverne konkrete handleredskaber- og kompe-
tencer? Eller er handlingsaspektet i højskolen 
af en mere indirekte karakter, som ikke kan 
omsættets til særlige kompetencer? 

Spørgsmål
n Er der fare for indoktrinering af elev-
erne, hvis man har en meget aktivistisk 
og politisk tilgang til undervisningen? 
Hvordan kan det undgås?

n Hvordan balancerer I/du mellem at give 
plads til undren og samtale om de store 
eksistentielle spørgsmål og så en hand-
lingsorienteret undervisning, hvor elev-
erne erfarer, at de kan gøre en forskel?
  
n Er det højskolens opgave at danne elev-
erne, så de bliver bevidste om f.eks. bære-
dygtighedens fremtidige udfordringer? 
Kan et politisk projekt med fokus på 
omstilling og konkret handling risikere at 
overskygge højskolens hovedsigte? Bør I/
du justere balancen?

Opgave 
Nedskriv tre ord, som du/I 
forbinder med demokratisk 

dannelse. Diskuter herefter i 
plenum, hvilket demokratisk 
dannelsesideal jeres ordvalg

er udtryk for. 
Er I enige?
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”Handlingen er nødt til 
at være tvangfri, også 
selv om det må synes 
tvingende nødvendigt 
at gribe til handling [...] 
Nøder man eleverne til 
handling, er det hand-
lingsmotiverende i bed-
ste fald medlidenhed og 
i værste fald påbud.” 
(Claus Staal, s. 109)

Hvordan kan I som skole skabe rammer for 
tvangfrie handlinger, som er initieret af elev-
ernes lyst og initiativ - og ikke af højskolen og 
lærerne. 

Læs praksisfortællingen om Marciela s. 103-
105 som et eksempel på, hvordan strukturerin-
gen af et fagligt indhold i undervisningen kan 
virke handlingsmotiverende på eleverne - uden 
at læreren direkte opfordrer til handling.         

Diskussion
Vi er nødt til at forandre verden!
Hos højskolelærerne Sigrid Dahl og 
Mads Philipsen (s. 93) finder vi i linjefa-
get “Verden brænder” en handlingsori-
enteret og aktivistisk forståelse af den 
demokratiske dannelse, der ser højskolens 
opgave i relation til, at eleverne skal have 
vilje, evner og mod til i fællesskab at søge 
løsninger på verdens udfordringer og 
deltage som aktive medborgere. Derfor 
baserer de deres dannelsessigte og 
undervisning på aktionslæring og et kam-
pagneforløb, hvor eleverne skal gøre sig 
erfaringer med at skabe forandring. 

Læs om kampagneforløbet side s. 99-101 
og diskuter fordele og ulemper ved denne 
tilgang til demokratisk dannelse.

Kan I kan lade jer inspirere ift. egen 
undervisning? 
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Sat på spidsen
Højskole uden handling er

ligegyldig højskole!

”Håb skabes langt hen 
ad vejen gennem hand-
linger.” (s. 58) 
Læs højskolelærer Rane Baadsgaard Langes 
bidrag om Folkeråd på Vestjyllands Højskole 
og overvej, om I gør eller bør gøre noget 
lignende.  

”Vi arbejder ikke særligt ‘aktivistisk’ med vores 
elever, men mere på den måde, at det menneskesyn 
og den pædagogik, som vi arbejder med på skolen, 
basalt set er demokratisk dannende. De ideer, vi 
arbejder ud fra – hvor jeg mener, at myndighed 
er det højeste ideal – tror jeg, er med til at præge 
både elever og ansatte i en demokratisk ånd, som 
måske ikke nødvendigvis er decideret handlings-
præget, men som er en forudsætning for, at de ak-
tivistiske eller handlingsprægede initiativer også 
bliver demokratiske. (Højskolelærer, s. 21)

Hvordan matcher udsagnet jeres tilgang til demokratisk dannelse?
Risikerer man ikke, at det bare bliver ved snak og bålguitar, når den demokratiske dannelse 
primært handler om den rette ånd og ikke systematisk tænker handling ind som en del af undervis-
ningen?



6. ÅBEN DANNELSE – LUKKET DANNELSE
I en pædagogisk sammenhæng kan det være forskelligt, om man stræber efter et fast 
defineret dannelsesideal eller i højere grad lader dannelsen være fri. Om den er åben 
eller lukket? På den ene side er der tale om et dannelsessigte, der insisterer på et bestemt 
indhold og bestemte værdier og kundskaber, som man finder afgørende for elevens 
dannelse og på den anden side en mere åben tilgang, der lægger vægt på, at eleverne selv 
finder svarene. Højskolen har i kraft af sin tradition langt hen ad vejen lænet sig op ad en 
åben dannelse med vægt på en for- og beundring i relation til livsoplysning. Spørgsmålet 
er, hvordan denne åbne tilgang spiller sammen med ønsket om at give eleverne nogle 
særlige kundskaber og værdier? Som pædagogisk institution er det relevant at stille 
sig selv spørgsmålet, hvordan man balancerer mellem den åbne og lukkede dannelse, 
og om man overhovedet kan eller bør undgå en vis normativitet, når det drejer sig om 
demokratiske dannelse på en højskole, der baserer sig og er forpliget på et værdigrund-
lag?

”Det er ikke fordi, vi 
skal lukke dannelses-
begrebet og begynde at 
hjernevaske vores ele-
ver, men en gang imel-
lem kunne vi nok lægge 
den tilstræbte objekti-
vitet lidt i baggrunden 
og faktisk påvirke vores 
elever mere direkte.”  
(s. 63)

Højskolelærer Malthe Ibsen Sørensen hævder, 
at nok er den åbne dannelse væsentlig på en 
højskole, men man skal også som højskole, 
og som højskolelærer, turde at være eksplicit 
normativ i sin henvendelse til eleverne. Er du 
enig? Hvilke konsekvenser har dette?

Læs om Malthes bud på en æstetisk dannelse 
på s. 61.

Opgave 
Læs i fællesskab jeres

værdigrundlag. Diskuter, hvor 
og hvordan den demokratiske 
dannelse kommer til udtryk 
i spændingsfeltet mellem en 

åben og lukket dannelse.
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Spørgsmål
n Hvad er faren ved at have et for lukket dan-
nelsessigte i en højskolesammenhæng? Hvad 
er faren, hvis dannelsessigtet omvendt er for 
åbent?

n Hvor placerer I jer mellem den åbne og den 
lukkede dannelse? Hvor placerer du dig i din 
egen undervisning?

n Bør højskolen optræde normativt over for 
eleverne? Hvilken betydning har det nor-
mative for den åbne dannelse – og for den 
demokratiske dannelse?

Diskussion
En række nuværende og 
forhenværende højskoler har, 
eller har haft, et tydeligt fokus 
og dannelsessigte i form af 
fx religiøse, politiske, spiritu-
elle eller meget fagspecifikke 
værdier og præferencer. I 
hvor høj grad kan man som 
højskole basere sin pæda-
gogik på bestemte værdier 
og normer, der udtrykker, at 
noget er bedre og vigtigere 
end andet her i livet?

Hvordan forholder det sig på 
jeres skole?

”Jo mere effektiviseret 
tilværelsen bliver, des 
mere nødvendigt er det for 
folkeopdragelsen at gøre 
sig klar, at dens usynlige 
ledestjerne må være: revo-
lutionær samvittighed”
Tidligere højskoleforstander Knud Hansen mener, 
at højskolens opgave bør kobles sammen med ud-
vikling af samvittighed og medmenneskelig fantasi 
hos eleverne. Det revolutionære består i, at man 
fortsat bør udfordre og udvikle samfundet, så det 
ikke risikerer at være en fasttømret størrelse, som 
blot accepteres, men igennem en åben, medmenne-
skelig fantasi stiller spørgsmålstegn ved, hvem vi er 
som folk, og ikke mindst hvad vi kunne være (s. 25). 

Diskuter hvor og hvordan højskolen bør placere 
sig i forholdet mellem at danne eleverne til at blive 
lydige samfundsborgere og et mere revolutionært 
dannelsessigte med forestillingen om, at samfund-
ets kunne se anderledes ud. 
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Diskussion
”Højskolen skal betone vigtigheden af det, vi ikke ved.” 

Højskolelærer Simon Axø ser et stort potentiale i uvid-
enhed og nysgerrighed, og det er ifølge ham højskolens 
opgave at fremme elevernes spørgelyst til livet og verden, 
som ikke er givet dem på forhånd (s. 42). På den anden 
side kan dannelsessigtet også optræde mere målrettet. 
Med et ønske om at give elevene kompetencer, så de 
kan handle og skabe forandring, har højskolelærer Rane 
Baadsgaard Lange et mere specifikt mål med dannelsen, 
nemlig at give eleverne et mere bæredygtigt sindelag og 
skabe grobund for handling (s. 49). 
 
Diskuter med udgangspunkt i eksemplerne, hvor I 
placerer jer som højskole i forholdet mellem den åbne og 
lukkede dannelse. Hvori ligger forskellen mellem disse to 
eksempler?
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7. HØJSKOLEN MELLEM TRADITION OG FORNYELSE
Højskolens opgave står i et spændingsfelt mellem tradition og fornyelse, mellem til-
pasning og udfordring, mellem det historiske og det aktuelle - og må forholde sig til 
denne dobbelte rolle. Højskolen rækker med sin tradition tilbage i tiden og baserer sig på 
en række værdier og forestillinger, der står i opposition til den aktuelle samfunds-
udvikling. Samtidig rækker højskolens virke og opgave ind i fremtiden i forhold til de 
elever, der efter endt ophold skal forlade højskolen. Så hvilken sammhæng er der mellem 
højskolens tradition og dens opgave med at levere en dannelse, der er meningsfuld og 
relevant for eleverne? 

Opgave 
Beskriv hvilke traditioner på 
jeres højskole, der har betyd-
ning for jeres måde at forstå 

højskolens opgave? 
Og er der traditioner, I ikke  

længere kan forklare, 
hvorfor I har?

Diskussion
Står højskolens tradition, med dens 
henvisninger til Grundtvig, i vejen for en 
fornyelse af højskolens opgave, der for al-
vor bliver aktuel og relevant for eleverne?

Er det vigtigt, at man som 
højskolelærer kender højskolens tradition 
- både ens egen skoles og højskolernes 
fælles tradtion?

”Højskolen befinder sig i et et spændingsforhold 
mellem et sæt af gamle og nye værdier. Dette mod-
sætningsforhold bør holdes i live som grundlag for 
den demokratiske dannelse” (Simon Finnerup, s. 71)

Hvordan sætter I modsætningerne og spændingerne mellem det gamle og det nye, tradition og 
fornyelse, i spil blandt jeres elever?
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”I folkehøjskolens tradi-
tion og højskolens pæ-
dagogik og livsform, der 
har udviklet sig gennem 
de seneste ca. 150 år, 
ligger der et helt unikt 
syn på og en erfarings-
resource for, hvorfor og 
hvorledes man kan og 
skal tænke demokratisk 
dannelse ud fra et eksi-
stentielt perspektiv, og 
hvorfor man også bør 
tilstræbe dette uden for 
højskolerne.”  
(Finn Thorbjørn Hansen, s. 159)

Er der i højskolens tradition værdier, som I me-
ner også er relevante i andre sammenhænge? 
Hvilke og hvor?

Sat på spidsen
Højskolens tradition hører 

fortiden til!
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8. HØJSKOLEN OG SAMFUNDET
Højskolens demokratisk dannelse må forstås og tænkes i forhold til den virkelighed, 
som den vil gøre sig gældende i. Højskolen er en del af samfundet og som sådan præges 
højskolen også af det samfund og den tid, den befinder sig midt i . Men samtidig er høj-
skolen også sig selv, på kanten af samfundet, og dermed i stand til potentielt at udfordre 
de tendenser, der præger samfundet. Højskolen er med andre ord både en del af civil-
samfundet, en kulturinstitution og en skole. I antologiens artikler peges der på en række 
aktuelle tendenser, der præger det samfund, som højskolen er en del af, og dermed også 
højskolen selv. Men samtidig udfordres højskolen også på at levere svar - måske endda 
modsvar - på disse tendenser. 

FLYGTNINGE OG INTEGRATION
Mouritsen s. 147

KONKURRENCESTATEN 
Hesseldahl/Salomonsen s. 179

GLOBALISERING 
Dahl/Philipsen s. 93 og Mortensen s. 123

KLIMAKRISEN 
Lange s. 49

INDIVIDUALISERING 
Nielsen s. 171

Spørgsmål
En række af artiklerne i antologien 
peger på aktuelle udfordringer i sam-
fundet. Drøft eksemplerne her til højre 
ud fra nedenstående spørgsmål. 

n Hvilke samfundstendenser ser I 
præge højskolen?

n Skal højskolen levere svar på disse 
samfundstendenser?

n Er højskolen en del af samfundet eller 
står den på kanten af samfundet?

”Vi oplever en stigende tendens til, at højskolerne 
prioriterer en stram profil og bruger for mange 
kræfter på at forberede unge til den uddannelses-
virkelighed, som venter forude.”  (s. 179)

Olav Hesseldahl og Kenneth Salomonsen mener, at højskolerne i højere grad bør udgøre et mod-
billede til det formelle uddannelsessystem, der er dikteret af konkurrencestatens logikker? 
Er I enige i, at det er en stigende tendens? Og er det et problem? 
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Et særligt tema, der går igen i flere af antologiens artikler, er højskolen over for det formelle 
uddannelsesystem og de uddannelsespolitiske tendenser. Som eksempel beskriver Henrik Kaare 
Nielsen udviklingen i uddannelsessystemet således:

”I det aktuelle vidensregime, der gennemsyrer lov-
givningen på uddannelses- og forskningsområdet 
og rammesætter praksis i det formelle uddannel-
ses- og forskningssystem, er viden reduceret til 
at have status af en vare og markedsstrategisk 
resource. Videnstilegnelse foregår derfor ikke 
længere som en helhedsorienteret proces [...] men 
derimod som den lærendes lydige underkastelse. 
Denne forskydning implicerer en maginalisering 
af ”unyttige” vidensformer såsom ikke-teknologisk 
viden, kritisk tænkning i et helhedsperspektiv, de-
mokratisk dannelse og social solidaritet.” (s. 177)

Er I enige i denne beskrivelse af  den aktuelle udvikling i uddannelsessystemet og uddannelsespoli-
tikken? Hvordan påvirker tendenserne i det formelle uddannelsessystem højskolen?

”Der er en didaktisk 
pointe i, at konflikt kom-
mer før konsensus. Og 
ikke kun, fordi de fleste 
tager udgangspunkt i 
egne interesser, men for-
di der er fornuftig strid 
om selv grundlæggende 
værdier og mål.” (s. 154)

Per Mouritsen fremhæver, at højskolen bør 
modstå de moraliserende og konfliktud-
jævnende forståelser af medborgerskab, og hvad 
det vil sige at være en god borger, og i stedet 
tage dette op til diskussion. 

Er du enig i, at konflikt kommer før konsensus? 
Er det højskolens opgave at fremme konflikter 
og uenigheder, som eleverne kan lære noget af?
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Praksis
En ting er at diskutere højskolens opgave i relation til demokratisk dannelse. En anden 
ting er at inddrage, placere og tænke demokratisk dannelse som en del af højskolens 
pædagogiske praksis og hverdag. Som en del af hovedsigtet er demokratisk dannelse 
ikke et decideret fag, men en overordnet barre, der berører både samværet, undervisnin-
gen, strukturerne og relationerne mellem både elever, lærere og det praktiske personale. 
Samtidig rækker demokratisk dannelse i praksis også ud over højskolen i et sammenspil 
med det omkringværende samfund. Med de frie rammer er det altså op til den enkelte 
højskole, hvordan den demokratiske dannelse udformer sig i praksis ud fra forestillingen 
om højskolens opgave. Spørgsmålet er, hvor, hvornår og hvordan man praktiserer og ud-
lever demokratisk dannelse på højskolen, og i hvor høj grad den demokratiske dannelse 
er – og bør være – udtalt?  Hvordan lærer man at være en del af et samfund? 

1. HVOR FINDES DEN DEMOKRATISK DANNELSE? 
Inden I kaster jer ud i at diskutere de forskellige aspekter af demokratisk dannelse i 
praksis, kan I med fordel bruge nedenstående skema med henblik på at kortlægge hvor, 
hvornår og på hvilken måde den demokratiske dannelse kommer til udtryk i praksis på 
jeres højskole. Tegn jeres eget skema efter nedenstående matrix og noter alle de forekom-
ster af demokratisk dannende elementer (hvad enten de er intentionelle eller ej), I kan 
komme i tanke om. Det kan være alt fra fag, foredrag, morgensamling til fester, hus-
møder, tjanser og det at bo sammen på et værelse. Elementerne skal så placeres vertikalt 
ift., hvor de finder sted, og horisontalt ift. hvordan de fremtræder i spændet mellem viden, 
erfaring og handling. Denne kortlægning kan efterfølgende bruges som udgangspunkt 
for de tematiske diskussioner, som I så kan koble til jeres eksempler.

 UNDERVISNING PÆDAGOGISK TILRETTELAGT SAMVÆR ØVRIGT SAMVÆR 
__________________________________________________________________________________________

VIDEN 
__________________________________________________________________________________________

ERFARING
__________________________________________________________________________________________

HANDLING
__________________________________________________________________________________________

politik     
rengøring  

indsamling
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2. DEMOKRATISK DANNELSE I UNDERVISNINGEN
Når det kommer til demokratisk dannelse i undervisningen på en højskole, kan den 
komme til udtryk på forskellig vis gennem gennem undervisning i og om demokrati, 
samfundsforhold og politiske spørgsmål. Her er der en bestemt viden og et indhold, der 
skal tilegnes. Samtidig kan man vælge at lade den demokratiske dannelse være en bag-
vedliggende eller overordnet, og nogle gange skjult, hensigt med undervisningen i form 
af en perspektivering af et hvilket som helst fag ud mod det almene og politiske. Men 
hvor skal snittet lægges i spændingsfeltet mellem demokratisk dannelse som et indhold 
og demokratisk dannelse som en perspektivering, der kommer til udtryk i en formning af 
det faglige stof? Og hvordan skal denne perspektivering håndteres i praksis? På højsko-
lerne er der, som antologiens praksiseksempler vidner om, mange forskellige holdninger 
til og bud på denne balance. 

Spørgsmål
n Er demokratisk dannelse noget, der er 
forbeholdt visse fag, eller bør det være 
til stede i alle fag? Hvordan forholder 
det sig på jeres højskole? 

n Findes der demokratisk dannende 
elementer, der potentielt er mulige i alle 
højskolefag? Hvilke? 

n Kommer det demokratisk dannende 
i din undervisning først og fremmest til 
udtryk som en viden, som en erfaring 
eller en konkret handling?

n Hvordan tænker I sammenhængen 
mellen UBAK og demokratisk dannelse?

”Hovedsigtet skal gælde 
hele tiden på højskolen. 
Derfor er man i vores 
optik også forpligtet til 
i de enkelte fag at sikre 
sig, at de er tilrettelagt 
sådan, at eleverne ind-
går i en demokratisk 
dannelse. Det er helt 
legitimt at gøre sig over-
vejelser over, hvor godt 
et fag er til at løfte den 
opgave. Når jeg kigger 
på vores fagudbud, er 
der også fag, hvor jeg 
tænker: Gad vide, hvor-
dan vi bedst løfter op-
gaven her?” (Lars Olesen, s. 115) 

Hvor forskellige er fagenes demokratisk dan-
nende potentiale? Og hvor meget afhænger af 
læreren?

Sat på spidsen
En højskole uden et politik- eller sam-

fundsfag kan ikke kalde sig for demokratisk 
dannende.
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Opgave 
Tag udgangspunkt i faget keramik 

(eller et andet kreativt fag) og 
planlæg i fællesskab en under-
visningsgang, hvor demokratisk 
dannelse er en bagvedliggende 
ambition, der ikke italesættes 

over for eleverne.

Tre praksiseksempler
De tre følgende praksiseksempler inddrager 
demokratisk dannelse på hver sin måde i 
undervisningen. Læs de udvalgte afsnit i 
bogen og diskuter herefter ud fra de tilhø-
rende spørgsmål.

Eksempel 1:
Teamplayer
Der er ifølge Lars Olesen masser af 
demokratisk dannelse at hente i en floor-
ballkamp - og i idrætten i det hele taget.
 
Læs afsnittet “Teamplayer - hvordan vi 
skal spille sammen” s. 117-119 og diskuter, 
om I mener, at der er tale om demokratisk 
dannelse, sådan som I forstår det, og om 
I kan lade jer inspirere i forhold til jeres 
egen undervisning?

Eksempel 2:
Verden brænder
På linjefaget “Verden Brænder” på 
Krogerup Højskole har lærerne Sigrid Dahl 
og Mads Philipsen udpeget fem mål med 
faget, som undervisningen er indrettet i 
forhold til, og som de mener udgør indhol-
det i den demokratisk dannelse eleverne 
bør besidde som aktive medborgere.

Læs om dyderne og “Verden brænder” 
på s. 96-97 og diskuter for og imod denne 
måde at arbejde med demokratisk dan-
nelse på.

Eksempel 3:
OD-ugen
På Gymnastikhøjskolen i Ollerup bruges 
en uge på at indvie eleverne i den histo-
rie og tradition, de som højskoleelever 
er en del af med fokus på pligt, hierarki, 
disciplin og folkelighed. Simon Finnerup 
kalder det et kulturkonservativt modtræk 
til senmodernitetens individualisme og 
opløsning af fællesskaberne. 

Læs om ugen på s. 73-75 og diskuter, om I 
på jeres højskole kan lære noget af eksem-
plet, eller om der  er tale om en utidss-
varende dannelsesideal?
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3. SAMVÆRET OG KOSTSKOLENS BETYDNING
Som med alt andet i højskolen spiller samværet en afgørende rolle, når det kommer til 
den demokratiske dannelse i praksis. I og med samværet, der i kraft af kostskoleformen 
er i spil i døgnets 24 timer, er det muligt at arbejde med demokratisk dannelse på måder, 
der rækker ud over undervisningen. Gennem højskolens samværs- og omgansformer 
er det muligt at lade eleverne gøre sig konkrete erfaringer med demokratiets og det 
forpligtende fællesskabs muligheder og problemer. Højskolen bliver således anskuet en 
træningslejr i samfunds- og fællesskabsdannelse, hvor mulighederne for at rykke elev-
erne er store. Men er I gode nok til at udnytte dette rum, og er I som skole bevidste om, 
hvordan I i struktureringen og praktiseringen af samværsformerne er med til at påvirke 
elevernes opfattelse og erfaringsdannelse i relation til demokratisk dannelse?

”Højskolen er et forplig-
tende fællesskab, og vi 
sætter spillereglerne 
for, at dette kommer til 
at fungere. Vi tilrette-
lægger arrangementer, 
undervisning, hverdag, 
fester, rejser – ja hele 
højskoleopholdet, så op-
levelserne og erfaringer-
ne fra fællesskabet kom-
mer til at stå stærkest 
muligt.” (Højskolelærer, s. 21)

Kan samværet blive for pædagogisk tilret-
telagt? Skal eleverne (og lærerne) have et 
frirum fra pædagogikken? Giv eksempler på 
samværsformer, der ikke i en eller anden grad 
er tilrettelagt af skolen. 

Spørgsmål
n Hvordan iscenesætter I den 
demokratiske dannelse i samværet? 

n Hvad er de vigtigste erfaringer en elev 
skal gøre sig gennem samværet på jeres 
højskole? 

n Er der samværsformer blandt eleverne 
på jeres skole, der modarbejder det, I 
gerne vil med den demokratiske dannelse? 
Skal I forhindre dem i at opstå?

Opgave 
Diskuter hvilken magt 
og indflydelse du, som 
kostskolelærer, har på 

elevernes samvær, når du 
er sammen med dem uden 

for undervisingen. Er du 
bevidst om din magt?
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Sat på spidsen
I er alt for optagede af at få samværet 

til at lykkes i stedet for at give plads til de 
sammenstød og dilemmaer, eleverne 

kan lære noget af!

Diskussion
Det praktiske personale
Flere højskoler inddrager det praktiske 
personale i det pædagogiske arbejde, 
eksempelvis når eleverne skal gøre sig 
erfaringer med det forpligtende fællesskab. 
Men skal det praktiske perso-
nale også være med i de pædagogiske 
diskussioner?

Diskuter hvilken rolle det praktiske per-
sonale spiller på jeres højskole. Hvordan 
kan det praktiske personale bidrage til 
elevernes demokratiske dannelse? 

Case
En elev fortæller dig, at han ikke kan holde 
ud at være på sit værelse, fordi hans 
værelseskammerat er der hele tiden, lugter 
af sved og ikke rydder op. Eleven har ikke 
lyst til selv at konfrontere værelseskam-
meraten med det og beder dig om hjælp.

Hvordan håndterer du situationen? 

MANGFOLDIGHED I ELEVGRUPPEN
VAGTLÆRERENS ROLLE

FÆLLESMØDE - MORGENSAMLINGEN
LÆRING MELLEM ELEVER
INTERNATIONALE ELEVER

TJANSER/PLIGTER
HUS-, BOGRUPPE-, FAMILIEGRUPPEMØDE
DELTAGELSE TIL FÆLLESARRANGEMENTER

FLYGTNINGE - FESTKULTUR
WEEKENDEN

Diskussion
Perspektiver på samværet
Her er der listet en række 
elementer, der har betydning 
for samværets udfoldelse på 
en kostskole. Diskuter om, og 
hvordan, disse elementer spiller 
ind på den demokratiske dan-
nelse på jeres højskole. Og om 
der er nogle elementer, I burde 
fokusere mere på, eller hvor I 
som skole i særlig grad er udfor-
dret.
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4. ELEVERNES MED- OG SELVBESTEMMELSE

Når det drejer sig om elevernes medbestemmelse, varierer det fra højskole til højskole i 
hvor høj grad eleverne har indflydelse på undervisning, samvær, organisering af ar-
rangementer, den daglige struktur og skolens regler og værdier. Nogle højskoler gør en 
dyd ud af, at eleverne kommer til orde og er med til at forme regler og værdier, mens 
andre sætter forholdsvis faste rammer, som eleverne så kan udfylde, og hvor beslutnin-
gerne i mindre grad er til debat. Alle højskoler ønsker engagement og deltagelse, men det 
er forskelligt, hvordan den demokratisk dannelse forstås i forhold til elevernes ind-
flydelse på deres højskoleophold. 

”På et elevhold havde en gruppe elever 
spottet, at nogle rutiner på skolen ikke 
levede op til deres fortolkning af at være 
samfundsbevidste, demokratiske medbor-
gere. De mente, at skolen i højere grad 
skulle forholde sig til klimaforandringer-
ne ved at agere mere bæredygtigt. I stedet 
for at formulere krav til medarbejder-
gruppen, blev emnet taget op på et Speak 
Up-møde, så eleverne selv kunne tage ini-
tiativ til at forandre skolens rutiner. Der 
blev nedsat et bæredygtighedsudvalg, der 
gik i gang med en række projekter på sko-
len i samarbejde med de ansatte.”
(Sigrid Lauenborg Dahl og Mads Philipsen, s . 95)

Er der på jeres højskole plads til, at eleverne kan udfordre rammerne  på 
demokratisk vis? Hvordan? Hvor meget ønsker I, at eleverne skal kunne påvirke 
strukturen og rammerne – og værdierne?

Kan man forsvare pædagogisk at gå med på elevernes forslag om en mere bære-
dygtig skole samtidig med, at man undlader at drøfte, om man så også skal droppe 
studierejserne til den anden side af kloden, som eleverne har meldt sig til?
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Sat på spidsen
Hvis eleverne ikke er med til at 

definere	værdierne	på	skolen,	kan	
vi ikke kaldes os en demokratisk 

dannende institution!

Spørgsmål
n Hvem har ansvaret for elevernes 
demokratiske dannelse? Er det eleverne 
selv, lærerne eller fællesskabet?

n Hvor går grænsen for, hvor meget elev-
erne kan få indflydelse på?

n Udelukker I reelt nogle typer af 
elever, der vil kunne bidrage til 
mangfoldigheden, med jeres balance mel-
lem frihed og struktur?

n I hvor høj grad og på hvilken måde har 
eleverne indflydelse i din undervisning?

Case
En gruppe elever ønsker, at man på 
fællesmødet stemmer om, hvorvidt man 
skal have to kødfrie dage om ugen. En 
anden - og mindre - gruppe elever reagerer 
ved at foreslå, at man så også stemmer om 
at have to grøntsagsfrie dage.

Hvordan forholder I jer til den konkrete 
situation?

Er det demokratisk dannende at bruge 
afstemninger på en højskole? 
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”I lærerrådet har vi nogle relativt klare 
holdninger til, hvad højskolen er. Der er 
flere ting, hvor vi som udgangspunkt ikke 
ønsker, at eleverne har selvbestemmel-
se. Vi har en alkoholpolitik, hvor vi ikke 
ønsker ændringer. Vi har nogle fysiske 
rammer, hvor vi også er meget tilbagehol-
dende med ændringer. Vi opfordrer natur-
ligvis eleverne til at påvirke deres hver-
dag, men det er inden for vores rammer 
– og i mange situationer skal de spørge 
forstanderen eller en lærer om at få lov.” 
(Lars Olesen, s. 120)

Hvilke udfordringer er der ved at sætte den demokratiske dannelse fri? Hvad 
risikerer man omvendt at miste ved at have for faste rammer?

Opgave 
Lav en liste med de om-

råder/elementer, som elev-
erne reelt har indflydelse 
på og lav en med det, de 

ikke har indflydelse på. Er 
der elementer, der skal 

flyttes fra den ene liste til 
den anden?  
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5. DET NÆRE OG DET FJERNE
Som højskole skal man balancere mellem på den ene side at skabe “boblen”, hvor elev-
erne får tid og rum til at finde hinanden og eksperimentere med fællesskabs- og sam-
fundsdannelse på mikroplan, og så på den anden at perspektivere livet på højskolen i 
forhold til den verden, højskolen er en del af, så højskolelivet ikke får sekterisk karakter. 
Der skal altså både knyttes bånd mellem eleverne og mellem elever og lærere, og der skal 
bygges bro til lokalsamfundet og til resten af verden. 

Opgave 
Giv eksempler fra højskolehver-
dagen, hvor I inddrager globale 
perspektiver i undervisningen 
eller i andre sammenhænge 

på højskolen. Diskuter hvilken 
betydning dette har i forhold 
til elevernes demokratiske 

dannelse!

”Måske ville det være 
mere dannende for 
dem [eleverne] at være 
sammen med de andre 
i landsbyen i stedet for 
at sidde og snakke sult i 
Somalia og Irak-krigen.” 
(s. 194)

Er du enig med Rune Lykkeberg i, at der ofte 
er mere demokratisk dannelse i at lade eleverne 
interagere med og påvirke det lokalsamfund, 
højskolen er en del af end at lade dem beskæftige 
sig med problemstillinger ude i verden, som de 
alligevel ikke kan ændre på?Spørgsmål

n Hvordan balancerer I mellem det nære 
og det fjerne i jeres praksis?

n Samstemmer den demokratiske dan-
nelse – og praksis – med samfundet uden 
for højskolen? I hvor høj grad er det høj-
skolens opgave at forberede eleverne til 
den demokratiske praksis uden for højsko-
len?

n Kan man tale om højskolens fællesskab 
som utopisk?

Sat på spidsen
Hvis ikke verden lukkes ude, bliver der 

ikke noget højskole ud af det!
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”Hvis alle sidder og er 
enige i rundkredsen, for-
di alle ligner hinanden, 
bliver den demokratiske 
erfaring papirstynd for-
di den reelt foregår i et 
reservat.”  
(Dennis Nørremark, s. 89)

Hvad gør I for at skabe en mangfoldig elev-
gruppe, så elevernes demokratiske erfaring 
herigennem styrkes?

”Men på højskolen lever man lidt i en 
boble. Man aner næsten ikke andet end 
det, der sker her. Man glemmer på en 
måde, at der eksisterer en verden uden 
for skolen. Man skubber alt andet ud af 
hovedet, fordi der er så meget, man skal 
koncentrere sig om på skolen. Alle de vir-
kelige nyheder uden for skolen hører man 
næsten ikke om.” (Højskoleelev, s. 120)

Tolker I elevens udsagn positivt eller negativt? Og hvordan håndterer I som skole 
forholdet mellem højskoleboblen og verden udenfor. Hvornår er boblen et drivhus, 
hvor alt intensiveres og gror, og hvornår bliver det en lukket fest, der ikke har 
noget med virkeligheden at gøre? 
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Sat på spidsen
Højskolens vigtigste opgave er at være 
med til at skabe løsninger på globale 

udfordringer!

Case
På studieturen til New York er det åbenlyst, 
at eleverne først og fremmest ser det som 
en ferie med sightseeing, shopping og 
byture til sent ud på natten. Lærerne har 
lagt et program med besøg i FN, på am-
bassaden, et universitet osv., og eleverne 
deltager, men uden at det for alvor rykker 
noget, uden at det gør indtryk.
Hvordan griber i studieturene an i forhold til 
demokratisk dannelse. Hvorfor rejser I?  

Diskussion
Global dannelse
Tidligere højskolelærer Sara Mortensen 
hævder, at det pædagogiske arbejde på 
højskolerne bør sigte mod et ideal om dan-
nelse, som gør unge i stand til ikke bare 
at klare sig i verden, men sikrer at verden 
klarer sig. Derfor bør dannelsessigtet være 
globalt (s. 123).  

Hvordan sætter I det globale i spil overfor 
jeres elever?

Læs om kulturmøde på studieturen og om 
Globale historiefortællere på s. 129-131.
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6. DET DEMOKRATISKE EKSPERIMENTARIUM
I kraft af hovedsigtet, kostskoleformen, fællesskabets rolle og et fravær af eksamen og 
pensum er højskolen givet nogle særlige rammer, i hvilke den demokratiske dannelse kan 
fremmes og udfoldes igennem elevernes deltagelse og erfaringsdannelse. Den pæda-
gogiske forsker Gert Biesta hævder, at i relation til demokratisk dannelse og medborg-
erskabsforståelse er et af de vigtigste redskaber demokratiske eksperimenter, hvor det 
er muligt – på godt og ondt – at undersøge og udfordre forestillingen om demokratiets 
orden og de værdier, demokratiet tillægges (s. 9-11). Her kan værdier som frihed og 
lighed diskuteres, og grundlæggende kan man i disse eksperimenterende, pædagogiske 
rum stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi ønsker at leve sammen. 

Spørgsmål
n Udnytter I højskolens frie rammer til at 
eksperimentere – eller gør I det, der virk-
ede sidste gang?
  
n Tør I og bør I sætte spørgsmålstegn ved 
demokratiets orden? 

Opgave 
Find sammen i grupper og 
del eksempler fra hverda-
gen og egen undervisning, 
hvor I lykkes med at skabe 
rum for eksperimenter med 

vores måde at leve sam-
men på.

”Det er helt afgørende 
for demokratiet, at det 
ikke låses fast i en be-
stemt formel, der dik-
terer, hvordan vi skal 
forstå de værdier, vi til-
lægger det. Muligheden 
for demokratiske ekspe-
rimenter er således en 
garanti for, at demokra-
tiet ikke fryser fast – at 
der hele tiden holdes en 
våge åben.” (Indledningen s. 10)

Hvilke muligheder har du/I på højskolen for 
at lave demokratiske eksperimenter? Giv 
eksempler på de vellykkede af slagsen - i både 
undervisning og samvær.

Sat på spidsen
 Eksperimenter er noget, højskolelærere 
taler højlydt om, men sjældent udlever i 

virkeligheden!
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Diskussion
Frihed vs. tryghed: 
Hvad er udfordringer ved højskolens som 
demokratisk eksperimentarium? Kan man 
i forsøget på at fremme den demokratiske 
dannelse risikere, at man bringer eleverne 
ud i alt for utrygge situationer? Hvordan 
tackles dette pædagogisk?

Case
En gruppe elever foreslår, at I skal invitere 
foreningen Hizb ut-Tahrir til at komme 
og fortælle om, hvorfor de ikke tror på 
demokratiet som styreform.
Hvad gør I? Skal I som højskole give plads 
til synspunkter, der strider mod jeres vær-
digrundlag? 

”Lidt det samme som da jeg gik i folkesko-
le i Risskov. Her øver man sig så på de-
mokrati i et rum, hvor man mener der er 
enorme uenigheder. Når man så kommer 
ud i den virkelige verden, med virkelige 
forskelle, så synes man jo at alle er idio-
ter. De her små rum, hvor vi kan eksperi-
mentere, har slet ikke den forskellighed, 
som resten af samfundet har.” (s. 194)

Rune Lykkeberg sætter fokus på faren ved, at man kan påstå, at det demokratiske 
rum, der konstrueres pædagogisk, er et troværdigt billede på demokratiet. 
Hvordan skaber man den bedste overgang mellem forståelsen for det forpligtende 
fællesskab og det særlige demokratiske rum på højskolen og videre ud i samfundet 
efter opholdet?

Opgave 
Planlæg en aktitivitet, der 
skal udfordre elevernes-

forståelse af demokratiet, 
og de værdier, der lægges 

til grund for det. Hvor langt, 
kan I tillade jer at gå?
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7. DIREKTE ELLER INDIREKTE?
Som skole kan man balancere mellem en direkte og en indirekte tilgang, når det drejer 
sig om et bestemt dannelsessigte. Med andre ord kan man være meget tydelig i form af 
bestemte rammer og eksplicitte regler og værdier og direkte demokratiske aktiviteter 
såsom et fællesmøde, hvor alle skal kunne komme til orde. Omvendt kan man f.eks. i en 
temauge eller på en friluftstur lade formål og strukturer være mere usynlige for eleverne 
for at lade dem selv nå til erkendelse hen ad vejen. Spørgsmålet er, hvordan man i sin 
pædagogiske praksis ønsker at henvende sig til eleven med den demokratiske dannelse 
for øje – og hvor man i en højskolesammenhæng befinder sig mellem den direkte og indi-
rekte tilgang. Hvad skal siges højt og tydeligt, og hvad skal forblive uudtalt? 

Opgave 
Skitsér ud fra devisen “show it, 
don’t tell it” rammer og indhold 

for en temauge, der har demokrati 
som et bagvedliggende tema, som 
I ikke fortæller eleverne om, men 

vil lade dem erfare undervejs. 

Spørgsmål
n Skylder man eleverne at være tydelig 
omkring et dannelsesideal, eller er der 
en pædagogisk pointe i at være implicit 
omkring dette?

n Hvordan og hvornår præsenterer I elev-
erne for skolens regler, grænser og normer, 
når de starter? Har I en pædagogisk pointe 
med måden, I gør det på?

n Hvilken betydning har jeres højskoles 
tilgang til demokratisk dannelse for din 
egen pædagogiske praksis? Føler du dig 
begrænset?

”Demokratisk dannelse 
fordrer naturligvis, at 
man danner ud fra et 
bestemt billede af, hvad 
en aktiv medborger er. 
Man kan vælge at lade 
dette billede være uud-
talt og abstrakt, eller 
man kan optegne bille-
det tydeligt for eleverne. 
Vi har valgt sidstnævn-
te, da vi mener, at dan-
nelsesidealer bør være 
åbne frem for skjulte, 
da det ellers kan få ma-
nipulerende karakter.” 
(s. 96)

Er du enig med Sigrid Dahl og Mads Philipsen 
fra Krogerup Højskole i, at det bliver manipul-
ernede, hvis man ikke fortæller eleverne om det 
dannelsesideal, man som skole har? Og at man 
som skole kun kan være demokratisk dannende, 
hvis man gør det ud fra ud fra et bestemt dan-
nelsesideal?
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Case
Elevgruppen afholder et fællesmøde, hvor 
omdrejningspunktet er organisering af en 
større fest. Der er stor uenighed blandt de 
frustrerede elever, og den demokratiske 
ramme omkring mødet er ved at bryde 
sammen. Skal man som lærer gribe ind 
eller give eleverne bitre erfaringer med de 
demokratiske processer, hvis formen ikke 
understøtter det ønskede udbytte?

” [...] det er ikke et mål, at man 
kommer ud af højskolen som de-
mokrat, men det er et mål at man 
kommer ud af højskolen afklaret 
om, hvad demokrati er. I læng-
den er demokratiet så stærk en 
institution, med så mange indly-
sende fordele, at det nok skal stå 
stærkest tilbage, men man bliver 
nødt til at tro på, at det er sådan, 
ikke dogmatisk docerere det som 
sandheden. Ægte højskoleånd 
er at lade individet erfare dette 
selv, på et oplyst grundlag.”  
(Dennis Nørremark, s. 88)

Tør I forlade jer på, at eleverne selv erfarer, hvad det gode liv og 
det gode samfund er, eller bliver vi, i lyset af den øgede kompl-
eksitet i elevernes liv, nogle gange nødt til at skære igennem og 
fortælle dem det, du/I mener er sandheden? Hvor går grænsen?
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8. TJEK JERES VÆRDIGRUNDLAG!
Ovenpå diskussionerne af den demokratiske dannelse i forhold til højskolens opgave og 
praksis er det oplagt at tjekke, om jeres værdigrundlag stemmer overens med de over- 
vejelser, I har gjort jer omkring jeres demokratisk dannelsessigte. Læs jeres værdigrund-
lag og tag eventuelt udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1.  Hvor og på hvilken måde kommer den demokratiske 
 dannelse til udtryk i jeres værdigrundlag?

2.  Er der overensstemmelse mellem den måde ambitionen 
 om demokratisk dannelse beskrives i værdigrundlaget 
 og så den diskussion, I har har haft i det foregående?

3.  Skal værdigrundlaget ændres med hensyn til demokra-
 tisk dannelse? 

Til inspiration kan I på s. 114-115 læse, hvordan man på Vejle Idrætshøjskole i punktform 
har nedskrevet, hvordan man forstår og arbejder med demokratisk dannelse.
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Refleksionsøvelse
Noter i stikordsform dine tanker i re-
lation til de forskellige områder af den 
demokratiske dannelse
 
1. Identifikation
Hvad er min største udfordring med 
demokratisk dannelse 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.

Hvad gør vi nu?

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 tematisk med demokratisk dannelse, 
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 overve-
je 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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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.

                             
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.
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