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Mangfoldighed på højskolerne

Af FFD’s strategi for 2018-22 fremgår det, at folkehøj-
skolen er for alle borgere, og at den ikke må blive et 
projekt for afgrænsede befolkningsgrupper. Det inde-
bærer bl.a., at FFD jf. strategien skal arbejde for mang-
foldighed på folkehøjskolerne og arbejde for, at der på 
hver enkelt folkehøjskole gives mulighed for mødet 
mellem forskellige af samfundets borgere. At arbejde 
for mangfoldighed betyder i henhold til strategien bl.a., 
at alle folkehøjskoler ud fra deres eget værdimæssige 
afsæt tilstræber at være relevante for en bred gruppe, 
uanset deres økonomiske, sociale eller kulturelle bag-
grund. 

Mangfoldighed og nye målgrupper er i den forbin-
delse et af flere indsatsområder for foreningen. Der er 
tale om en bred indsats, der omhandler rekrutteringen 
af nye elevgrupper, pædagogiske indsatser på høj-
skolerne, eksterne samarbejder og kommunikation. 

Med dette afsæt ønsker FFD med indsatsen at ar-
bejde for at sikre en større mangfoldighed på landets 
højskoler, så elevsammensætningen i højere grad 
afspejler samfundet og samtidig giver mange forskel-
lige unge muligheden for at opleve højskolen som et 
relevant mødested for dem. Som et led i indsatsen kan 
højskolerne søge mangfoldighedspuljen til finansiering 
af integrationsaktiviteter.

En undersøgelse af mangfoldighedspuljen viser, 
hvordan højskolerne har gavn af arbejdet med mang-
foldighed i elevgruppen, men også hvor der opstår 
udfordringer og dilemmaer med netop dette arbejde, 
og hvad man med fordel kan gøre fremadrettet ift. disse 
dilemmaer.

Læs mere i rapporten: Undersøgelse af mangfoldig-
hedspuljen. Kortlægning, casestudie og anbefalinger 
(Rapporten kan downloades fra www.ffd.dk ).

Kortlægning og udvælgelse af projekter 
søgt gennem mangfoldighedspuljen

Med vedtagelse af Finansloven 2019 blev der 
etableret en pulje på tre millioner kr. årligt til mang-
foldighedsindsatser mv. på folkehøjskolerne, hvorfra 
de respektive højskoler som udgangspunkt har kun-
net søge penge til finansiering af integrationsaktivi-
teter. En kortlægning af alle de projekter, der har fået 
bevilget penge fra mangfoldighedspuljen både i marts 
og september 2019, viser, at i alt 23 højskoler har søgt 
og modtaget midler fra mangfoldighedspuljen i marts 
2019 og/eller september 2019.  I forhold til målgrup-
per, der fokuseres på i arbejdet med at mangfoldig-
gøre elevgruppen, viser kortlægningen, at højskolerne 
oftest fokuserer på unge uden ungdomsuddannelse (16 
projekter ud af 23 ansøgte og bevilligede i den udval-
gte periode) og unge med minoritetsetnisk baggrund 
(11 projekter – flere af højskolerne har haft fokus på en 
primær målgruppe og en evt. målgruppe to, hvorfor 
flere har søgt midler til begge disse målgrupper). Det er 
på denne baggrund, at de seks udvalgte højskoler, der 
ligger til grund i den kvalitative undersøgelse, fokuse-
rer på én af disse to målgrupper. Det er dog vigtigt at 
understrege, at flere af de tematikker, der bringes op 
af såvel projektledere som elever, rækker ud over de to 
konkrete målgrupper og dermed har relevans for flere 
andre højskoler, der arbejder med andre målgrupper 
end de to i undersøgelsen.     

Den kvalitative undersøgelse er designet med 
henblik på at generere indsigt i erfaringer med 
og virkninger af arbejdet med at mangfoldiggøre 
elevgruppen på seks udvalgte højskoler, der alle har 
søgt og fået bevilliget penge til deres mangfoldigheds-
projekter gennem mangfoldighedspuljen i marts 2019. 
De seks højskoler er udvalgt ud fra kortlægningsunder-
søgelsen, så de i en vis grad er repræsentative i forhold 
til de i alt 23 højskoler, der har søgt og modtaget midler 
fra mangfoldighedspuljen i marts 2019 og/eller septem-
ber 2019.

MANGFOLDIGHED
Den konkrete forståelse af mangfoldighed, der arbejdes ud fra, er hentet fra Insti-
tut for Menneskerettigheder og omfatter ”diskriminationsgrundene (køn, hudfarve, 
etnisk oprindelse, seksuel orientering, national og social oprindelse, alder, tro eller 
religion, handicap og politisk anskuelse), men også andre forskelle såsom uddan-
nelse, erhvervserfaring og i bred forstand kompetencer og viden”.
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Erfaringer med mangfoldighedspuljen 
– projektlederne

Arbejdet med mangfoldighed synes overordnet set at 
skabe kvalitativ mening for de i alt otte projektledere – 
om end der eksplicit er forslag til forbedringer fra flere 
af de deltagende projektledere.

Ting tager tid!
Et tema, der fylder hos flere projektledere, handler om 
en oplevet frustration ift. tid – hvordan ting tager læn-
gere tid end først antaget:

… det TAGER længere tid, end at bare lige knipse, og så 
kommer der elever. Altså, det er et længere stykke arbejde. 
Og det vi erfarede, da vi var ude og snakke med nogle af de 
her gymnasier, det var at; ”Jamen, vi har godt nok nogle 
X-elever, men de går kun i 1.g”, eller, altså… Så det vil sige, 
okay, så har vi forsinkelser på to år, før de overhovedet er 
færdige med deres gymnasium… Og har de så råd til det med 
det samme? Eller skal de lige ud og tjene penge, og hvor lang 
tid tager det for dem at beslutte sig?… Så der er en kæmpe 
forsinkelse, som jeg tror, vi slet ikke lige havde forudset… 
(Projektleder)

Det bliver samlet set tydeligt, at nogle af de højskoler, 
der har kunne gå direkte på rekrutteringen af nye 
elever fra den ønskede målgruppe, er dem, der har kun-
net trække på allerede eksisterende eksterne samarbej-
der. Tid er dog overordnet set noget af det, der synes at 
optræde som et mønster på tværs af projektlederinter-
viewene – helt konkret tid ift. rekruttering, tid til møde-
planlægning, afrapportering m.v. I den forbindelse 
oplever nogle af projektlederne det som unødvendigt 
bureaukratisk at skulle ansøge puljen hvert år fremfor 
at kunne søge mere langsigtet til en periode på fx tre år. 

Der er udbredt enighed blandt projektlederne om, at 
det generelt opleves som et problem med tid, når der 
som de respektive mangfoldighedsprojekter gør det, ar-
bejdes med komplekse problemstillinger, der fx handler 
om at øge en kendskabsgrad (om højskolemuligheden 
hos målgruppen), at skabe alliancer (eksterne samar- 
bejdspartnere) osv. – her er der ifølge projektlederne 
tale om mere langsigtede projekter. 

Fra lærerprojekt til skoleprojekt
Flere af de deltagende projektledere efterlyser det 
vigtige i, at projektet der søges til gennem mangfol-
dighedspuljen, skal være kendetegnet ved at være et 
skoleprojekt og ikke et lærerprojekt:

Jeg tror virkelig, at hoved-hoved-HOVED-læringen det er: 
gør det til et FÆLLES skoleprojekt, fremfor et enkelt lærer-
projekt! (Projektleder)

At gøre projektet søgt gennem mangfoldighedspuljen 
til et skoleprojekt fremfor et lærerprojekt båret af en 
enkelt eller to ildsjæle på højskolen, implicerer ud over 
kollegaer og ledelsen også inddragelsen af kontoret. 
Interessant er det i den forbindelse, at det ser ud til, at 
de projekter, hvor det er folk fra ledelsen, der er pro-
jektledere, generelt ser ud til at være mere skole- end 
lærerbårne projekter.

Denne pointe går igen hos en projektleder, der til 
daglig ligeledes har ledelsesansvar, som dog nuan-
cerer den ved at understrege, at det er vigtigt også 
med ildsjæle, fordi det er lærerne, der kommer til at 
arbejde med projektet i sidste ende. Hvilket man ifølge 
hende ikke opnår, hvis der udelukkende er tale om 
et ledelsesprojekt, der er kommet fra toppen. Samlet 
set peges der således på, at der snarere end et enten/
eller – at enten er det ledelsen, eller også er det enkelte 
ildsjæle-lærere, der leder og er involveret i mangfol-
dighedsprojektet – bør være tale om et både/og, når 
man som højskole kaster sig ud i at ville mangfoldig-
gøre elevgruppen på højskolen.

Mangfoldighedsarbejde: et spørgsmål om etik
At arbejde med mangfoldighed handler også om etik, 
hvilket træder tydeligt frem i flere af interviewene 
med projektlederne. Flere af projektlederne peger i den 
forbindelse på den balancegang, det er, at man som 
højskole stiller skarpt på udsatte unge uden samtidig 
at komme til selv at bidrage til den marginalisering, 
der på mange måder kendetegner målgruppen, og som 
man netop ønsker at undgå. Flere har gjort sig sådanne 
etiske overvejelser:

Man skal passe på med at gøre folk til et genstandsfelt, før de 
er trådt ind over dørtærsklen. Det er en balancegang. Det er 
det, der er det svære; Det her med at arbejde med nogen, uden 
at offer-gøre dem, og samtidig ville skabe en mulighed for folk 
- og så samtidig på en eller anden måde ikke gøre nogen til 
“mindre”… (Projektleder)
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På én af de seks deltagende højskoler har man valgt at 
starte arbejdet med at mangfoldiggøre elevgruppen i 
lærer- og elevgruppen, som forarbejde til at rekruttere 
nye mangfoldighedspuljeelever fra den ønskede mål-
gruppe, og dermed inden man er begyndt at rekruttere 
mangfoldighedspuljelever. For projektlederens ved-
kommende har det handlet om, at de i første omgang 
har kørt nogle pædagogiske udviklingsdage med en 
særlig pædagogisk indsats. Idéen har været, at de 
blev klogere som personalegruppe, og at deres elever 
forhåbentligt også blev det ift. en større rummelighed 
ift. mangfoldighed og diversitet i elevgruppen. 

En anden projektleder fortæller, hvordan de har 
arbejdet med netop dét ved at vende blikket kritisk 
indad, hvilket de har praktiseret gennem forskellige 

workshops med eleverne, læsekredse om fx strukturel 
racisme, om hvidhed, om (egen) hudfarve m.v., og hun 
tilføjer:

Men måske er det mere blandt personalet, at vi snakker om: 
”Hvorfor er mangfoldighed nødvendigt?” – ikke som en 
hjælpegerning, men hvorfor mangfoldighed er nødvendigt, 
SÆRLIGT for vores egne, både elever og ansatte. Altså, så jeg 
tror mere, det er de ansattes snakke… (Projektleder)

Arbejdet med mangfoldighed handler m.a.o. om andet 
og langt mere end blot at rekruttere ”nogle andre”; det 
handler i lige så høj grad om at arbejde med et mang-
foldighedsudvidende og diversitetssensitivt mindset – 
blandt de ansatte såvel som hos eleverne. 

Modelfoto. Foto: Jon Spangsvig
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Det altafgørende samarbejde
Arbejdet med at mangfoldiggøre elevgruppen kan ikke 
løftes på højskolen alene. I den forbindelse er det tyde-
ligt, at de højskoler, der allerede inden en ansøgning 
om mangfoldighedspuljemidler havde veletablerede 
samarbejder med eksterne aktører, er dem, der er kom-
met længst i arbejdet med at mangfoldiggøre elevgrup-
pen. På tre af højskolerne peges i den forbindelse på 
vigtigheden af, at man som projektleder har en person-
lig og tillidsfuld kontakt ind i de eksterne samarbejder. 
Der efterlyses desuden blandt projektlederne samar- 
bejder på tværs af de højskoler, der arbejder med at 
mangfoldiggøre elevgruppen gennem mangfoldig-
hedspuljen.

Højskolerne er m.a.o. helt grundlæggende afhæng-
ige af eksterne samarbejdspartnere ift. rekrutteringen 
af nye elever fra den ansøgte målgruppe, ligesom der 
efterlyses samarbejder på tværs af højskolerne. I den 
forbindelse foreslås det fx ift. rekruttering af nye elever, 
at man søger midler fra puljen tre højskoler sammen, 
hvor tilbuddet er, at elever fra målgruppen kan søge 
ind på én af de her tre højskoler, og der efterlyses 
generelt et forum for videndeling i form af fx netværks-
grupper eller lignende. 

Erfaringer med mangfoldighedspuljen – eleverne 

Samlet set efterlader mangfoldighedsundersøgelsen in-
gen tvivl: de fem deltagende tidligere mangfoldigheds-
puljeelever er uden undtagelse enige om, at opholdet 
på højskolerne har været ikke bare en god oplevelse, 
men en trivselsfremmende og livsændrende oplevelse. 

Højskolen som trivselsfremmende lifechanger!
Flere af eleverne peger i den forbindelse på, hvordan 

højskoleopholdet har betydet alt ift. en oplevet person-
lig udvikling – enten ift. at blive et nyt menneske, der fx 
er blevet bedre til at tale det danske sprog eller hånd-
tere sin angst, eller ift. at finde tilbage til ”den man er”:

Men det har bare gjort et eller andet. Jeg er bare blevet meget 
mere rolig og meget mere nede på jorden og meget mere 
rummelig og meget mere – altså, højskole har kun gjort noget 
godt for, altså, min personlige udvikling. (Elev)

Elevernes oplevelser af livsændringer ift. sprog, selv-
forståelse, trivsel m.m. er helt tydeligt blevet til gennem 
de sociale interaktioner på højskolen. I den forbindelse 
synes særligt relationen til lærerne – og køkkenpersona-
let! – at have haft en afgørende betydning for eleverne 
og den selvudvikling, de alle beskriver. Dét, der i særlig 

grad træder frem som betydningsfuldt i lærer-elevrela-
tionen, er oplevelsen af at blive mødt på ligeværdige og 
respektfulde måder, hvilket ifølge flere af eleverne siver 
ud og får betydning for de måder, hvorpå også eleverne 
er sammen.

Rekruttering er én ting; kulturen på højskolen en anden 
De to interviewede elever med minoritetsetnisk bag-
grund peger på velkendte oplevelser af at føle sig ”for-
skellig” – med altså forskelligheden liggende hos dem; 
ikke hos de majoritetsetniske elever:

[jeg følte mig, LCL] forskellig fra de andre. Fx for mig var 
det svært, at... jeg følte mig fremmed første gang... ja... og, 
jeg var lidt genert, og... lidt bange, fordi mit dansk, det var 
dårligt (…) (griner). (…) Jeg føler det er lidt mærkeligt at 
snakke med de andre; jeg er stadig lidt bange. Bange for, hvis 
de ikke accepterer mig (…) (Elev)

At forskellen opleves som noget, der ligger hos de 
minoritetsetniske unge, er ikke et ukendt fænomen, og 
det kan forstås som et udtryk for en veldokumenteret 
social ulighed: Det er de minoritetsetniske unge, der 
falder uden for normen, og dermed dem, der oplever at 
skulle “arbejde sig ind” eller blive forklaringskrævende 
i forskellige sammenhænge (se fx Lagermann, 2013). 

Det er først, når folk, øh, spørger: ”Nååå, hvor er du fra?”, 
som det første, altså i stedet for at spørge hvem jeg er, hvis det 
giver mening. Så er det dér, hvor jeg føler mig anderledes. Så 
bliver det lidt akavet. Hvor jeg egentlig gerne vil ses ligesom 
dem… (Elev)

Så forskellighederne ”findes” (eller rettere konstrueres 
som forskelle; en forskelssætten) også på højskolerne, 
og de minoritetsetniske elever lever med majoritetset-
niske andres forståelse af, at det er dem, der er bærere 
af forskelligheden og dermed må forklare sig. Eller lade 
være. Men i hvert fald må tage stilling fra tid til anden. 
Det peger på, at én ting er at få mangfoldigheden ind 
på højskolen – repræsenteret gennem elever, der er 
kommet via mangfoldighedspuljen. Noget andet er at 
få gjort mangfoldighed til en del af selve skolekulturen 
på højskolen – noget, der med fordel kan arbejdes med 
på højskolerne ift. fx forskellighed/enshed, hvidhed/
brunhed, som nogle af projektlederne nævner, at de på 
deres højskoler har taget fat på.
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Fælles tredje som overskridende ift. oplevede 
forskelligheder
Det fælles tredje handler inden for den pædagogiske 
verden om, at man som professionel ikke primært 
tager udgangspunkt i en bekæmpelse af ”mangler” 
hos eleverne – fx noget de ”mangler” at få lært – men i 
stedet tager udgangspunkt i en idé, der kan mobilisere 
og begejstre (jf. Henriksen & Magnussen, 2001). I den 
forbindelse peger flere af de interviewede elever (og en 
projektleder) på, hvordan deltagelse i såkaldte fælles 
tredjer for eleverne opleves som noget, der overskyg-
ger oplevede forskelle i sociale kategorier, som fx alder, 
sprog og etnicitet m.v. Det fælles tredje kan handle om 
højskolens særlige profil – fx ift. håndværk eller idræt 
– men det kan også opstå gennem bestemte fag på 
højskoler uden en specifik profil:

Altså de yngste er 18, og vi har haft én på vores hold, der var 
74. Så altså, man lægger ikke helt mærke til aldersforskel-
len, fordi det kan godt være, at der er én, der er bedre til at 
brodere, end én på 70. (…) det er også sådan – fordi jeg er 
heller ikke så god til engelsk, og det er heller ikke sikkert, at de 
[andre elever, LCL] er det. Men vi forstår alligevel hinanden, 
fordi f.eks. håndarbejde, det er vi fælles om, så det er sådan et 
andet sprog. Så der kan vi nemmere forstå hinanden. Ja, og 
skriver stadigvæk med hende. (Elev)

Elevens betegnelse af ”et andet sprog” er interessant ift. 
det fælles tredje, og en projektleder deler denne oplev-
else af, hvordan forskellige elevgrupper gør noget godt 
for hinanden, fx ift. alder. Hun beskriver fx, hvordan 
flere af de unge – også dem uden ungdoms-uddannelse 
– i starten af deres ophold helt tydeligt tænker: ”Hold 
kæft, sådan nogle gamle koner dér.” Og hvordan de 
gamle koner tænker: ”Nej, hvordan skal jeg være 
sammen med de unge piger?” Og i forlængelse heraf 
hvordan hun oplever, at der går mindre end en uge, 
så er de bedste venner, fordi hun netop oplever, at de 
har så meget at tilbyde hinanden, som ifølge projektle-
deren netop har at gøre med, at de bare har den samme 
interesse. 

På den baggrund bliver der tale om fælles tredjer – 
både som højskoleprofil og gennem fag – som mang-
foldighedsgørende, fordi oplevede forskelligheder 
nedbrydes eller glider i baggrunden gennem oplevelser 
af at gå fra (forskellige) individer til – nyt og mang-
foldigt – fællesskab, der kendetegnes ved en enshed 
gennem en fælles interesse. Flere højskolelærere gør 
det allerede, som en projektleder peger på, og ikke 
bare ift. mangfoldighedspuljeeleverne. Disse lærere ser 
arbejdet med fælles tredjer som en del af en konstant 
pædagogisk praksis, når det handler om folk, der ikke 

umiddelbart passer ind (fx introverte, ensomme m.fl.). 
For det er i de ”rum”, der skabes hér, hvor eleverne kan 
mødes om andet og mere end deres forskelligheder, at 
oplevelser af ikke at passe ind tilsyneladende sættes i 
baggrunden.

 

Mangfoldighedspuljen som mulighed for nedsættelse – 
eller fjernelse? – af egenbetaling
Flere af de interviewede elever peger på, hvor afgøren-
de det har været ift. deres højskoleophold med hjælp til 
egenbetaling gennem mangfoldighedspuljen – for flere 
havde det ganske enkelt ikke været muligt uden:

Jeg ville aldrig… nej, det ville jeg ikke… Jeg var så heldig, jeg 
mener, at hvis jeg selv skulle betale, så kostede det 50.000,- og 
jeg var jo på sygedagpenge… det var umuligt at skaffe… (…) 
det er det, der ærgrede mig, da jeg kiggede rundt: er jeg den 
eneste fra [den boligsociale helhedsplan, LCL], der har fået 
denne her mulighed? Tænk på, hvor mange unge der kunne 
få godt af at komme derud med det her tilbud… (Elev)

Finansieringen af elevernes højskoleophold er ligeledes 
noget, der optager flere af projektlederne, hvor særligt 
én af projektlederne er optaget mangfoldighedspuljens 
(u)mulighed for nedsættelse af elevernes egenbetaling: 

Jeg tror, mit allerstørste råd til denne her mangfol-dighed-
spulje – og grunden til, at jeg nu ikke vil søge den igen ift. 
optag af enkelte elever fra [den lokale boligsociale helhedsplan, 
LCL]-samarbejdet – det er, at vi ikke kan bruge pengene til 
at nedsætte egenbetalingen mere end det, vi kan [jf. dét, der 
er tilladt inden for lovens rammer, LCL]. Altså, simpelthen 
allokere flere… det er SÅ mange penge, på en eller anden 
måde, vi har. Og så mange penge af den pulje, vi fik, er brugt 
til frikøb af lærertimer, som os der sidder med det, ALLIGE-
VEL ville gøre, på en eller anden måde, for at være ærlig. 
(Projektleder)

Projektlederens udtalelse skal ses i lyset af, at selv 
den mulige nedsættelse af egenbetaling gør, at det en-
delige egenbetalingsbeløb fortsat vil være uoverstigeligt 
for mange af de unge, der søges til gennem mang-
foldighedspuljen – en pointe der altså går igen i flere 
af elevinterviewene, ligesom den gør det i en tidligere 
undersøgelse af minoritetsetniske elevers oplevelser 
med højskoleophold. 
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Hvad virker befordrende for arbejdet med mang-
foldighed på højskolerne?  

Undersøgelsen viser og understreger samlet set, at 
midler søgt gennem mangfoldighedspuljen lever op 
til puljens overordnede mål om at understøtte aktivi-
teter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at 
skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe, end det er 
tilfældet i dag. Det anbefales på den baggrund, at bevil-
lingen af midler fra mangfoldighedspuljen fortsættes i 
regi af FFD – både ift. allerede igangværende projekter 
og fremadrettet på andre højskoler. For at kvalificere 
dette arbejde foreslås følgende anbefalinger baseret på, 
hvad vi ved fra undersøgelsen.

Tid
Tid som en faktor har spillet ind på (forsinkelser i) 
arbejdet med at mangfoldiggøre elevgruppen, og der er 
flere forslag fra projektlederne til, hvad man kan gøre 
ift. hertil. Som en mulighed anbefales det på den bag-
grund, at man fra FFD’s side (i samarbejde med Kultur-
ministeriet) forsøger at arbejde med udarbejdelsen af 
en slags fasemodel, hvor det – i stedet for kun at kunne 
søge til ét år ad gangen – bliver muligt for højskolerne 
at søge puljemidler til forskellige faser, fx en 1. fase, 
hvor tidsperspektivet kan være længere, fx tre år. Flere 
højskoler griber allerede udfordringen med den etårige 
ramme an ved at søge puljen en gang årligt, flere år i 
træk, for derved at have et projekt, der reelt er flerårigt. 
Denne mulighed kan FFD med fordel tydeliggøre. 

Gør mangfoldighedsprojektet til et skoleprojekt 
fremfor et lærerprojekt
Baseret på resultaterne fra Del 1, anbefales det af hen-
syn til bæredygtigheden, at man som højskole overve-
jer, hvordan projektet (herunder projektstyringen) kan 
gøres til et skoleprojekt, fremfor at være båret af en 
enkelt ildsjæl på højskolen. Det anbefales i den forbin-
delse, at FFD stiller krav til overvejelser omkring dette, 
fx som en del af ansøgningen.

Samarbejder på tværs af højskolerne
Samarbejder på tværs af de højskoler, der arbejder med 
en mangfoldiggørelse af elevgruppen, efterlyses fra 
flere projektledere. Samarbejdet kan tage flere former; 
fx oplyser bevillingsudvalget, at der i den seneste 
ansøgningsrunde er højskoler, der er gået sammen om 
at ansøge puljemidler til konkrete initiativer, som er én 
mulighed for at samarbejde på tværs af højskolerne, 
men det kan også være ift. konkrete aktiviteter m.v., 
hvilket det anbefales, at man både fra FFD’s og fra den 
enkelte ansøgende højskoles side med fordel kan over-

veje. Herudover har der fra FFD’s side været arrangeret 
Zoom-møder om fx ansøgningsprocessen. Det anbefa-
les, at netop det sidste – Zoommøder – om forskellige 
temaer, fx eksterne samarbejdspartnere eller andet, der 
knytter sig til arbejdet med en mangfoldiggørelse af 
elevgruppen, er noget, man fra FFD’s side tænker mere 
i fremadrettet.

Egenbetaling
Flere af projektlederne peger på, at en nedsættelse af 
egenbetaling ikke er nok; at man burde tænke i måder, 
hvorpå det bliver muligt at finansiere hele opholdet for 
enkelte elever. Der er i den forbindelse forslag, som det 
anbefales, at der fra FFD’s og fra den enkelte højskoles 
side tænkes videre i, fx at man kan have to fripladser til 
fx flygtninge, eller hvilken målgruppe der nu arbejdes 
med, og at disse elever har mulighed for at få finansie- 
ret hele opholdet. I praksis er dette dog ikke tilladt 
inden for lovens rammer, som det ser ud p.t. Det anbe-
fales på den baggrund, at FFD arbejder for en yderlige-
re reduktion af egenbetalingen, ligesom det anbefales, 
at FFD undersøger muligheder for, når der er tale om 
underrepræsenterede grupper på højskolerne, at kunne 
dispensere for reglen om “først til mølle”-princippet, 
der er gældende ift. elevoptag. 

Der efterlyses ligeledes mindre bureaukrati ift. støtte 
til ophold, hvilket kan handle om, at flere oplever at 
stå alene med projektet på højskolen, og dermed med 
ansvaret for alt, der handler om mangfoldighedspro-
jektet. Det har således overlap til pointen om at gøre 
mangfoldighedsprojektet til et skoleprojekt fremfor 

Modelfoto. Foto: Tuala Hjarnø
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et lærerprojekt, og det anbefales derfor, at man som 
højskole overvejer grundigt, hvordan man fx kan dele 
det økonomiske med det administrative personale på 
højskolen. Der er i den forbindelse ligeledes forslag fra 
en projektleder om ”en stor fond”, som højskolerne kan 
søge, når man har nogle elever, der har økonomiske 
barrierer for at komme på højskole, og hvor man så 
vil kunne få opholdet finansieret – et forslag (og/eller 
lignende forslag) som det ligeledes anbefales at tænke 
videre i.

Arbejd på den (oplevede) inklusion af 
mangfoldighedspuljeelever på højskolerne
Det anbefales, at FFD – ifm. ansøgningen eller ifm. en 
bevilling af puljemidler til en højskole – stiller krav til 
højskolen om at overveje, hvordan man som højskole 
påtænker at ville arbejde med en majoritetsinkluderen-
de tilgang. Det betyder, at man som højskole bedes 
overveje, hvordan man i lærer- og elevgruppen konkret 
tænker at arbejde med, hvordan sociale kategorier (som 
etnicitet, kultur, alder, køn m.v.) markeres og privi-
legeres på måder, der inkluderer/ekskluderer eleverne. 
Dette arbejde vil tale ind i undersøgelsens påpegning 
af vigtigheden af, at der ift. arbejdet med at inkludere 
elever fra mangfoldighedspuljen ikke blot arbejdes med 
den fysiske inklusion, svarende til rekrutteringen af 
nye elever fra målgruppen, som alle de seks deltagende 
højskoler har været optaget af, men også den sociale og 
den psykiske (dvs. elevens oplevede) del af inklusions-
processen.

Arbejd med fælles tredjer som et konkret 
mangfoldighedsværktøj
Det anbefales på baggrund af undersøgelsen, at man 
som højskole skærper arbejdet med fælles tredjer som 
en del af en konstant pædagogisk praksis, når det hand-
ler om ikke bare rekrutteringen af nye ”andre”, men 
i det hele taget ift. unge, der ikke umiddelbart passer 
ind (fx introverte, ensomme m.fl.). Denne anbefaling 
baseres på det, som træder tydeligt frem i undersø-
gelsen, nemlig at det er i de ”rum”, der skabes hér, 
gennem fælles tredjer (fx boldspil), hvor eleverne kan 
mødes om andet og mere end deres mangler (fx sprog) 
og forskelligheder (fx manglende ungdomsuddan-
nelse), at oplevelser af ikke at passe ind synes at blive 
sat i baggrunden til gavn for alle elever.
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