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Et overblik – hvis tiden er knap 
 

Siden 2008 har Folkehøjskolernes Forening i Danmark givet unge, som ikke er afklarede eller 

uddannelsesparate en mulighed for at blive uddannelsesparate gennem et højskoleophold. De unges 

højskoleophold har været delvist finansieret gennem Kombinationsprojektet, som er bevilget under 

Satspuljemidlerne. Projektet er blevet løbende evalueret af Institut for Uddannelses og Pædagogik ved 

Aarhus Universitet. Evalueringen viser, at et højskoleophold bidrager til at gøre de unge 

uddannelsesparate. Et højskoleophold tilgodeser en række væsentlige psykologiske, sociale og faglige 

behov hos de unge:  

At indgå i et forpligtende fællesskab med andre unge og højskolens lærere spiller en væsentlig rolle. 

Højskolens fællesskab er karakteriseret ved respekt, ansvar, medbestemmelse og ikke mindst tryghed. På 

højskolen får den unge en mulighed for at prøve sig selv af i samspil med de andre elever og i samspil med 

voksne, som vil dem. I fællesskabet kan den unge spejle sig i andre unge og udveksle erfaringer om det at 

vælge og om at føle sig presset i uddannelsesvalget. Dermed er nogle af de problemer, som den unge slås 

med, ikke længere individuelle, men fælles - og bæres i fællesskab, hvilket letter presset.  

Fællesskabet og højskolens læringsrum muliggør også en vejledning, som på en og samme tid er tilpasset 

den enkelte og foregår i fællesskab. Vejledningen finder ikke alene sted mellem en elev og en vejleder, men 

i det fælles rum, hvor der både er elever, der skal videre på en ungdoms- og på en videregående 

uddannelse. Vejledningen på højskolerne er tilpasset de unge og deres behov. Udgangspunktet er den 

enkelte unge i fællesskabet og der er ikke kun fokus på at få denne videre i uddannelse, men på hele den 

unges situation: såvel eksistentielle spørgsmål om meningen med livet som praktiske problemer med at få 

betalt regninger, komme op til tiden osv. Og vejledningen finder sted, når der er behov for det – i 

spisesalen, over aftenskaffen og i vejlederkontoret.  I modsætning til UU har højskolens vejledere ikke en 

problematisk dobbeltrolle som både støtte og kontrollant – en dobbeltrolle som er blevet mere markant 

med vedtagelsen af Ungepakke I og II. De har mulighed for gennem højskoleopholdet at møde de unge, 

hvor de er og som de er.    

Endelig giver højskolen denne gruppe af unge mulighed for at afprøve sig selv i trygge rammer. De unge 

sammenligner folkeskole og højskole i deres fortællinger om højskolen som læringsrum. Folkeskolen er i 

disse fortællinger et sted, hvor de unge har oplevet nederlag og udviklet en følelse af ikke at være gode til 

noget, mens de på højskolen finder ud af, at de faktisk ”kan noget”. Højskolen opleves som et frirum uden 

eksamen og tvang om præstation. Det paradoksale er, at de unge på højskolen i høj grad bliver i stand til at 

præstere: de får modet til at optræde, at organisere fællesaktiviteter, at overskride grænser i idræt og 

naturliv osv. Højskolen udvikler de unges følelse af kompetence – en faktor, der spiller en stor rolle for at 

kunne vælge uddannelse.  

Og ikke mindst giver et højskoleophold de unge tid til at gøre sig en række værdifulde erfaringer med sig 

selv og hinanden: de får tid til at fordybe sig i fag, som de er motiverede for, de bliver en del af et 

forpligtende fællesskab, de finder ud af, hvad de er gode til ved at prøve det af og dermed bliver de 

motiverede for uddannelse.  
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Introduktion 
 

Og disse ensformige gader voksede og voksede og strakte sig allerede i snorlige linjer 

helt ud til horisonten – en ørken af orden! Og livet for de mennesker, der boede her, var 

ikke anderledes: som efter en snor helt ud i horisonten! For her var intet overladt til 

tilfældighederne, alt var nøje beregnet og planlagt, hver centimeter og hvert øjeblik. 

(Ende, 1981) 

Hvorfor begynde en evaluering af et projekt, som har til formål at hjælpe unge i gang med en 

erhvervsuddannelse, med et citat fra børnebogen, Momo eller Den sælsomme historie om tids-tyvene 

og om barnet, der bragte den stjålne tid tilbage til menneskene? Fordi den på sælsom vis indfanger 

projektets kerne: de unges følelse af, at de skal kunne planlægge deres liv med elev- og 

uddannelsesplaner som ”timemanagers” og vejledere som velmenende ”grå mænd”, der kortlægger 

deres (manglende) sociale og personlige kompetencer og fastlægger planer for fremtiden. De unge skal 

vælge – og gerne rigtigt i første omgang (Regeringen, 2006, p. 34). Uddannelses- og erhvervsvalget 

kommer til at ligge som et tungt pres på de unge – og de unge i dette projekt, er unge, som har mange 

andre ting med sig ”i bagagen”. ”Momo” indfanger på ligeså sælsom vis højskolernes rolle, som det 

sted, hvor tiden igen bliver cirkulær og rummende. Et sted, hvor de unge bliver mødt af voksne, der 

(som Momo) lytter til dem og som vil dem, frem for kun at ville noget med dem. På højskolen er der tid 

til fordybelse, tid til at være til stede uden at skulle lægge planer og overveje livet ”i fremtiden”. 

Højskolen bliver en ”oplevelse for livet”, et mål i sig selv og ikke et middel til noget andet. Det er en 

kvalitet, som ikke let lader sig indfange af tal og et rationelt evalueringssprog.  

Men en evaluering har et konkret fokus og en evalueringsrapport har til opgave at formidle, hvorvidt 

de mål, som blev opstillet som udgangspunkt og de processer, som udviklede sig undervejs, førte til de 

ønskede  resultater. Dermed er evalueringen en del af vor tids rationelle tænkning om at dokumentere 

og lægge blot: en evaluering skal tjene som et udgangspunkt for anbefalinger og beslutninger. Alligevel 

håber jeg, at denne statusevaluering indfanger højskolernes særlige kvaliteter og det skisma som 

opstår, når vi i vores jagt på effektivitet og ”value-for-money”, opnår det modsatte: 

Tilsyneladende var der ingen, der lagde mærke til, at man ved at spare tid i 

virkeligheden sparede noget helt andet. Ingen ville se i øjnene, at livet blev mere og mere 

fattigt, mere og mere ensrettet og mere og mere koldt. Men børnene fik det tydeligt, at 

mærke, for der var heller ikke mere nogen, der havde tid til dem. Men tid er liv. Og livet 

bor i hjertet. Og jo mere folk sparede på tiden, desto mindre havde de (Ende, 1981).  
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I Kombinationsprojektet er der mange, der har taget sig tid til at fortælle om deres oplevelser med at 

være på højskole og hvad højskolen kan i forhold til at bygge bro ind i en erhvervsuddannelse. Jeg 

takker alle de elever, vejledere, lærere og andre, som bidraget til denne evaluering med deres 

erfaringer og synspunkter. De fortolkninger og holdninger, som kommer til udtryk i denne rapport, 

repræsenterer alene forfatterens.  

Pia Cort 

Institut for Uddannelse og Pædagogik 

Aarhus Universitet 

Marts 2012 

 



6 
 

Om Kombinationsprojektet 
Siden midten af 1990erne har skiftende regering haft som målsætning, at 95 % af en ungdomsårgang 

skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne målsætning har gennem årene medført en lang række 

forskellige politiske tiltag samt bevillinger til projekter, som har haft fokus på de 15 til 20 %, som af 

den ene eller anden grund ikke formår af komme i gang med eller igennem en ungdomsuddannelse. 

Kombinationsprojektet er igangsat indenfor rammerne af denne politiske målsætning. 

I 2008 fik Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) bevilget midler fra Satspuljen til at igangsætte 

et forsøgs- og udviklingsprojekt, der skulle skabe brobygningsforløb på højskolerne for unge under 25, 

der endnu ikke havde gennemført en ungdomsuddannelse. Højskolerne skulle tilbyde denne gruppe af 

unge et ”kombinationsforløb” (deraf Kombinationsprojektet), som gjorde dem parate til at fortsætte i 

en erhvervsuddannelse. Projektet skulle således afprøve, hvorledes højskolerne kunne bidrage til at 

indfri den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal færdiggøre en 

ungdomsuddannelse.  

Projektets mål var i den oprindelige projektansøgning fastsat til, at der i løbet af projektperioden 

skulle  

- Udarbejdes 800 uddannelsesplaner dvs. 800 elever skulle deltage i projektet, 

- Etableres et samarbejde omkring projektet, hvor mindst 15 højskoler var aktive.  

Ligeledes var projektets overordnede succeskriterium, at de unge ville fortsætte videre på en 

erhvervsuddannelse efter endt højskoleophold.  

I forbindelse med projektet blev Danmarks Pædagogiske Universitet (nu Institut for Uddannelse og 

Pædagogik, Aarhus Universitet) bedt om at følgeevaluere projektet. I evalueringsbeskrivelsen blev 

projektets meget kvantitative mål nuanceret, så projektets kompleksitet blev indfanget og 

evalueringens væsentligste dimensioner defineret. I evalueringen er der blevet sat fokus på at 

undersøge 

- De unge selv: hvem er de, hvad bevæger dem og hvordan oplever de selv deres situation og 

højskolens rolle som ”vejleder” i forhold til en erhvervsuddannelse,  

- Vejledningen og vejledningens rolle i at afklare de unge i forhold til uddannelsesvalg, 

- Højskolen som læringsrum og hvilke faktorer, der i dette læringsrum bidrager til at motivere 

de unge til uddannelse,  

- Samarbejdet mellem højskoler og øvrige interessenter omkring eleverne. 
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Det centrale omdrejningspunkt for evalueringen har været de unge og deres behov. 

Projektet blev i første omgang bevilget med en samlet varighed på 3 ½ år og skulle løbe fra 2008 til 

2011. I løbet af projektets første år viste det sig imidlertid, at det tog længere tid at få startet projektet 

op, herunder ikke mindst at få etableret kendskab til projektet blandt UU og erhvervsskoler. I 2011 

blev projektet derfor forlænget til 2012 og i skrivende stund er der ansøgt om endnu en forlængelse til 

2013 på baggrund af projektets resultater. Derfor er dette ikke en endelig evaluering, men en 

statusevaluering. 

I løbet af de tre år, som projektet har kørt, har omkring 300 unge været på højskole. I alt 27 højskoler 

har deltaget i projektet. Disse højskoler repræsenterer bredden i højskolernes udbud: 

ungdomshøjskoler, idrætshøjskoler, almene højskoler osv. I løbet af projektperioden er der kommet 

højskoler til, mens andre er trådt ud af projektet. Der har været ti højskoler, som har været 

gennemgående i perioden.  

Om evalueringens metodologi 
Evalueringen af Kombinationsprojektet har været tilrettelagt som en løbende formativ evaluering, 

hvor forskellige aspekter af projektet f.eks. eleverne, samarbejdsrelationerne, vejledningen, højskolen 

som læringsrum samt ”effekter” har været undersøgt og derefter beskrevet i 6 forskningsnotater (se 

http://www.ffd.dk). Disse forskningsnotater er blevet formidlet til de deltagende højskoler på en 

række netværksmøder med det formål at kvalificere projektet og den indsats, som højskolerne og FFD 

lagde i projektet. Evalueringen har været tilrettelagt som cases, hvor 3 til 4 højskoler har deltaget og 

hvor resultaternes gyldighed efterfølgende er blevet diskuteret blandt de deltagende højskoler på 

netværksmøderne.  

De enkelte cases har primært været bygget på kvalitative interviews med projektets forskellige 

aktører samt feltvisitter og observationer på højskolerne. Der er gennemført interviews med i alt 47 

elever fordelt på 9 højskoler. Fire af eleverne er blevet fulgt over et år. Desuden er der gennemført 

telefoninterviews med 102 af eleverne, 12 vejledere på UU centre og erhvervsskoler er blevet 

interviewet omkring samarbejdet med højskolerne om kombinationselever, 12 vejledere fra 9 

højskoler er interviewet om vejledning. Endelig er alle elever blevet bedt om at udfylde et 

spørgeskema i afslutningen af deres ophold. Som en del af projektet er der etableret et netværk 

bestående af repræsentanter for de involverede højskoler. Der har været afholdt 8 netværksmøder i 

perioden, hvor der løbende har været feedback på evalueringens resultater. Derudover har FFD 

afholdt to to-dages seminarer. 
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Evalueringen bygger på et elevperspektiv og ikke mindst på et humanistisk psykologisk perspektiv, 

hvor realiseringen af menneskelig potentiale og ikke ”human capital” har været i fokus. Dermed 

trækker evalueringen på en ideal diskurs om (ud)dannelse og dens formål (se afsnit om elevernes 

fortælling om højskole og folkeskole, side 8). Det økonomiske perspektiv har ikke været inddraget, 

men der kunne med fordel udarbejdes en cost-benefitanalyse vedrørende omkostningerne på kort og 

på lang sigt i forhold til at sende denne gruppe af unge på højskole. Dette har ikke ligget inden for 

evalueringens opdrag.   

Om eleverne 
Fra observationsnoter: 

Regnen siler ned. Det er en typisk dansk forårsaften. Jeg sidder i spisesalen på Egå 

Ungdomshøjskole og taler med en af lærerne om forskellen mellem at være 

folkeskolelærer og højskolelærer. Pludselig kalder regnen på nogle af de piger, som jeg 

har talt med tidligere på dagen. De går udenfor og begynder en regndans. Snakken 

forstummer et øjeblik i spisesalen. En af eleverne skynder sig ud for at hente sit kamera 

og tage billeder af pigerne, der er fordybet i regndansen. De er gennemblødte, regnen 

løber af håret og deres bare fødder er mudret helt til, men glæden strømmer ud af dem, 

mens de griner og danser.  

Målgruppen for projektet har været unge mellem 16 og 25 år. For at komme i betragtning til projektet 

skulle den unge være afklaret i forhold til at vælge en erhvervsuddannelse, men ikke klar til at starte 

på en erhvervsuddannelse. I realiteten var mange af de unge, som deltog i projektet, uafklarede i 

forhold til valget af en erhvervsuddannelse. De havde måske en fornemmelse af retning for deres 

uddannelsesvalg, men følte sig ikke sikre på om denne retning var den rigtige.  
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Faktaboks 

- 70 % af de unge i projektet har været mellem 18 og 20 år. 

- Fordelingen mellem køn har været ca. 50-50 %.  

- 48 % af eleverne er gået ud af 9. klasse med folkeskolens afgangsprøve.  

- 36 % har taget 10. klasse 

- 16 % har forladt folkeskolen uden afgangsprøve.  

- 18 % af de unge var på produktionsskole før de påbegyndte et højskoleophold.  

- 13 % kom fra en erhvervsskole.  

- 22 % var uden beskæftigelse og uden indtægt.  

- 66 % af eleverne har tidligere været i gang med en ungdomsuddannelse.  

- 30 % har gået på 2 ungdomsuddannelser. 

- 9 % har gået på 3 ungdomsuddannelser. 1 

 

Eleverne i Kombinationsprojektet er en heterogen gruppe af unge, der i mange henseender minder 

meget om højskolernes øvrige elevgruppe. Flere af eleverne har dog i nogle henseender særlige behov, 

der skal tilgodeses gennem mere støtte og omsorg fra vejledere og højskolelærere. Gruppen af unge, 

der har deltaget i projektet, har spændt over unge, der er uafklarede/skoletrætte og som har behov for 

en pause og et lille ”skub” for at komme videre til unge, som har sociale, faglige eller personlige 

problemer. Det, som er kendetegnende ved mange af de unge i kombinationsprojektet, er deres 

sårbarhed. Deres livsfortællinger er præget af svigt, angst, lavt selvværd og en følelse af at være 

udenfor.  

Højskolevejlederne har ofte defineret gruppen af kombinationselever, som unge der ”har meget med i 

bagagen”. De unge, der er blevet visiteret til projektet, er af UU vejlederne blevet kategoriserede som 

unge, der er uafklarede men uddannelsesparate. Dette afviger fra den målgruppe, der oprindelig er 

defineret for projektet, da disse skulle være afklarede i forhold til valg af erhvervsuddannelse men 

ikke nødvendigvis uddannelsesparate.  

Elevernes forudsætninger 
Mange af de elever, der startede på et højskoleophold indenfor rammerne af Kombinationsprojektet, 

havde et eller flere ”fejlede” skoleophold bag sig. Ordet ”fejlet” er de unges og i deres fortællinger om 

                                                           
1 Baseret på spørgeskemaer udsendt til eleverne i slutningen af deres højskoleophold. Modregnet manglende 
dataindsamling i efteråret 2009 er svarprocenten på 69.  
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folkeskolen og uddannelsessystemet ligger en følelse af fiasko, af ikke at slå til. Både vejledere og 

elever fortæller, at behovet for at komme på højskole bunder i manglende sociale og personlige 

kompetencer. Det er et tema, som er gået igen i alle interviews, at højskolerne er ”gode” til at udvikle 

denne slags kompetencer. For de unge handler sociale og personlig færdigheder om modenhed, mod 

til at tale i en forsamling, lyst og evne til at indgå i et socialt fællesskab, evne til at tage ansvar for sig 

selv og andre, etc. En del af eleverne har haft diagnoser, primært ADHD eller depression. 2  

De unge har i mange tilfælde overtaget de ”etiketter” eller ”diagnoser”, som de er blevet udstyret med 

af vejledere eller sagsbehandlere. Det bliver en identitet, som de påtager sig, og som de bruger i 

forhold til at beskrive sig selv, uagtet at det at være social kompetent er situationsbetinget og at ADHD 

ikke er noget, man er.   

De unge er primært blevet visiteret til projektet gennem deres UU vejleder.  

Elevernes fortællinger om højskole og folkeskole 
Elevernes fortællinger om højskolen er præget af positive begreber som frihed, fællesskab, nærvær, 

interesse for hinanden. I mange af interviewene sammenligner eleverne højskolen med andre 

skoleformer, herunder især folkeskolen. Disse fortællinger bygger på kontraster mellem de to 

skoleformer.  Eleverne peger på forskelle i lærernes tilgang til de unge og faget, fraværet af eksamener 

på højskolen og forholdet mellem at indgå i et forpligtende fællesskab og udvikling af sig selv som 

person indenfor rammerne af dette fællesskab. De unge føler sig mere forpligtede på 

højskoleundervisningen og mere motiverede end når målkravene er fastsat udefra som i folkeskolen. 

På højskolen fortæller de unge, at de i højere grad er drevet af lysten til at dyrke deres interesser: 

musik, idræt, skrive- og malekunst. Eleverne beskriver i deres fortællinger højskolens kærneværdier 

og anerkender det som Grundtvig kaldte for ”hjertesproget”, hvor det handler om ”følelsesmæssigt at 

bygge bro imellem den fælles historie og den personlige identitet (Ehlers, 1997, s.10). 

Lærerne står centralt i elevernes fortællinger. De beskrives som ”engagerede”, nogen ”man kan snakke 

med”, ”stole på”, der kan ”lide deres fag” osv. Igen sammenlignes med folkeskolen, hvor lærerne 

beskrives som værende utilgængelige og umotiverende. Højskolelærerne opleves af de unge som 

lærere OG som mennesker. Relationen mellem de unge og lærerne beskrives af de unge som en 

voksen-til-voksen relation og dette opleves positivt af de unge. Thomsen beskriver også dette forhold 

mellem elev og lærer i sin afhandling om Vejledning i fællesskaber og konkluderer: 

                                                           
2 Den første opfølgning på eleverne i 2011 viste, at denne gruppe havde svært ved at komme i gang med en 
uddannelse efterfølgende, men faldt tilbage til kontanthjælp. 



11 
 

Det betyder, at eleverne er i en situation, som er kendetegnet ved, at nogen viser 

interesse for dem som voksne og som kommende samfundsborgere. Denne interesse fra 

højskolelærernes side forudsætter gensidig involvering og engagement (Thomsen, 2009,  

151). 

Dette elev-lærer forhold er centralt for de unges motivation. Ifølge Erikson (1971) kan en lærer, der 

har evne til at fremhæve, hvad den unge kan frem for at fokusere på, hvad den unge mangler, være 

med til at skabe en følelse af selvværd hos den unge og dermed motivation for at lære og uddanne sig 

videre. Lærerne på højskolen har i de unges fortællinger denne evne gennem deres måde at møde de 

unge på.   

Ifølge Brown, Atkinson og England (2006) kan man skelne mellem forskellige uddannelsesdiskurser: 

en ”ideal” diskurs, som italesætter uddannelse som en positiv aktivitet og en ”real” diskurs, som står i 

spænding til idealdiskursen ved at italesætte de negative oplevelser og følelser, som uddannelse kan 

bibringe den enkelte elev indenfor rammerne af et formelt uddannelsessystem. De unges fortællinger 

om folkeskole og højskole trækker på disse to diskurser om uddannelse og dets formål:  

Idealdiskurs    Realdiskurs 

- Realisering af menneskeligt potentiale - Udvikling af ængstelse  

- Autonome deltagere   - afhængige deltagere 

- Skabere    - planlæggere 

- Indre motiverede (intrinsic)  - ydre motiverede (extrinsic) 

- Glade    - deprimerede 

- Fantasifulde   - indelukkede 

- Styrede af egne værdier  - styrede af regler 

Ideal-diskursen kan siges at bygge på humanistisk psykologi og bl.a. Carl Rogers og Abraham H. 

Maslows forestillinger om menneskets iboende potentialer og deres mulighed for at blive aktualiseret 

gennem dannelse og livslang personlig udvikling. Real-diskursen bygger på de oplevelser og følelser, 

som deltagelse i undervisning kan medføre i et uddannelsessystem, hvor idealet ikke indfries og hvor 

uddannelse i højere grad handler om disciplinering og konformitet. I elevernes fortællinger om 

højskolen er det ideal-diskursen som dominerer, mens folkeskolen i højere grad (for denne gruppe af 

unge) er spundet ind i en real-diskurs, hvor ængstelse og en følelse af ikke-kompetence er 

fremtrædende. På baggrund af de unges fortællinger synes folkeskolen ikke at have givet denne 

gruppe af unge lejlighed til at opleve glæden ved at lære.  
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Elevernes fortællinger om uddannelsesvalg 
 

Altså, selvfølgelig skal man finde ud af, hvad man vil. Og det er også, altså selvfølgelig, det 

er en vigtig ting. Det er jo resten af vores liv, ikke? Men det er ligesom om, at presset bare 

bliver lettet [på højskole], bare en lille smule. Fordi at det fylder så meget. Og folk omkring 

én, får det til at fylde så meget for én. Altså, slap dog af! (Fiona, Egå Ungdomshøjskole) 

I interviewene med eleverne står deres fortællingerne om uddannelsesvalget centralt og dette valg 

beskrives som et nærmest fatalt valg: 

For mange der ligger den sådan, at det er et rigtigt tungt valg at skulle vælge fordi alle de 

tænker, ” det her det skal jeg garanteret lave resten af livet” (Henrik, Egå Ungdomshøjskole). 

 og som et valg, som de oplever, at de stilles overfor meget tidligt. I et af interviewene udspandt der sig 

følgende samtale mellem fire elever om uddannelsesvalget: 

Fiona: Problemet er også at, altså, vi bliver simpelthen presset ud i at skulle vælge det alt, 

alt for tidligt, synes jeg. Og vi skal simpelthen altså, og vi bliver presset og presset og 

presset og presset og det hjælper ikke noget fordi det koger over i hovederne på os og vi 

kan ikke tage stilling til det, når vi er 14-15 år gamle. Altså, det er urimeligt. 

Isolde: Og så tager man bare et eller andet valg! 

Gitte: Ja. 

Fiona: Ja, lige præcis. Og så fylder det bare for meget fordi at der bliver presset for meget 

på. Og man burde ligesom få at vide at man egentlig bare kunne lige tage det, lige lidt stille 

og roligt. 

Henrik: Men det er jo ikke kun skolen der gør det. 

Gitte: Det er også forældrene, de er også … 

Henrik: Det er meget forældrene. 

  

Katznelson påpeger, at de unge i dag er underlagt et forventningspres, hvor margenen for ”hvornår 

man falder ved siden af og enten er for uafklaret, for langsom for dum, for uddannelsessvag osv. er 

blevet snævrere” (Katznelson, 2009, p. 44). I forhold til uddannelsesvalget handler det således i høj 

grad om at åbne op for et mulighedsrum, hvor et valg ikke er skæbnesvangert men åbner op for nye 

muligheder. Eleverne fortæller, at presset lettes på højskolen og der åbner sig nye muligheder i 

interaktionen mellem elever og lærere og ikke mindst eleverne imellem.  
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På højskolen er der elever, der allerede har afsluttet en ungdomsuddannelse og som derfor kan 

fortælle om deres erfaringer. Eleverne kan afdramatisere uddannelsesvalget gennem samtaler med de 

andre elever og opnå en forståelse af, at de ikke er alene med deres tanker omkring det at skulle vælge. 

Thomsen (2009) beskriver, hvordan dette fællesskab har betydning for både valg af uddannelse og 

forståelse af egne kompetencer. En af styrkerne ved at uddannelsesvalget gøres til et fælles anliggende 

er, at det almengøres (Thomsen, 2009, p. 169) og dermed tages en del af presset af den enkelte unge: 

at vælge uddannelse er ikke længere kun et individuelt problem, som den enkelte skal gå og tumle 

med. Det er et problem, som unge deler og som de kan dele erfaringer omkring. 

Elevernes udbytte af højskoleophold 
Evalueringen peger på, at højskoleopholdet er med til at modne de unge og skabe et læringsbrud i 

forhold til deres hidtidige erfaringer med andre skoleformer, primært folkeskolen. De unge oplever 

nye sider af sig selv, nye talenter og overskrider grænser. De oplever også nye sider af andre og lærer 

at indgå i et fællesskab, som er baseret på accepten af forskellighed.  

Højskoleopholdet er for nogle med til at afklare deres uddannelsesvalg. For andre åbner opholdet op 

for nye mulighedsrum, som umiddelbart kan gøre de unge mere uafklarede men med en bredere 

horisont. Denne bredere uddannelseshorisont kan være med til at forklare, at en del af de unge 

undervejs vælger at læse videre på VUC eller HF frem for en erhvervsuddannelse (se afsnit om effekter 

side 22).  

Om højskolernes vejledning 
Et centralt element i Kombinationsprojektet har været at styrke højskolernes vejledning af denne 

gruppe af unge. Overordnet kan der skelnes mellem to former for vejledning på højskolerne:  

- Den formelle vejledning dvs. den erhvervs- og uddannelsesrettede vejledning, der har til 

formål at informere de unge om mulighederne på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet. 

- Den uformelle vejledning dvs. den vejledning, som omfatter alt fra at hjælpe de unge med 

praktiske problemer som at få betalt sin husleje til eksistentielle spørgsmål om livet og 

menneskelig væren.  

Vejledningspraksis finder sted både på vejlederens kontor og i højskolens øvrige rum. Højskolens 

internatform giver mulighed for en vejledning, der rækker langt videre end den vejledning som kan 

finde sted i UU regi, da højskolens vejledere og lærere ikke kun er sammen med eleverne i 

undervisnings- og vejledningskontekster (Hansen, 2008). Dette afspejles i de unges respekt for 



14 
 

højskolernes lærere. De oplever, at lærerne har respekt for dem og behandler dem som voksne 

mennesker 

Den formelle vejledning udgør til en vis grad et overgangsfænomen, forstået på den måde at den finder 

sted i starten og i afslutningen af højskoleopholdet. Den uformelle vejledning er knyttet til 

højskoleopholdet som proces, hvor alt kan bringes op og gøres til omdrejningspunkt for vejledning, 

hvad enten det drejer sig om lavpraktiske forhold som at betale husleje og regninger eller 

eksistentielle forhold som livslyst, selvværd og glæde. Den uformelle vejledning er del af elevens 

dannelsesproces og rejse mod større autonomi, kompetence og følelse af tilhørsforhold (Lundberg & 

Cort, 2010).  

Det teoretiske grundlag for vejledningen varierer meget – ikke kun fra højskole til højskole – men fra 

vejleder til vejleder. Enkelte højskoler har valgt at alle skal uddannes i f.eks. eksistentiel vejledning og 

derudover tilbyder FFD kurser i vejledning og mentoring. 

På højskolerne er der mulighed for løbende at tilpasse vejledningen til den enkelte elev. Højskolerne 

praktiserer ”situationsbestemt” vejledning forstået på den måde, at den former sig efter den enkelte 

unges ønsker og behov og ikke nødvendigvis kører efter en fastlagt standard. Selvom eleverne får 

”tildelt” en vejleder ved starten af deres ophold, så vælger de måske at bruge en anden lærer som 

vejleder.  

Højskolens mulighed for at tilpasse vejledningen til den enkelte skaber mulighed for at tilgodese 

forskellige typer af beslutningsstrategier. Forskning gennemført i England viser, at vejledte har 

forskellige strategier for at træffe beslutninger. I vejledningspolitikken lægges vægten på det, der 

kaldes ”strategisk beslutningstagning”, dvs. der forudsættes, at den vejledte på baggrund af 

informationer og fakta kan fastlægge en plan og sætte mål for, hvordan han eller hun skal komme 

videre på en uddannelse. Ifølge Bimrose og Barnes (2007) er der tre andre typer af vejledte, som tager 

beslutninger på andet grundlag: 

- Den evaluative, som lægger vægt på at reflektere over tidligere erfaringer og på den baggrund 

træffe sine beslutninger,  

- Den aspirative, som har et (ofte kunstnerisk) karrieremål, som fungerer som et pejlemærke på 

længere sigt,  

- Den opportunistiske, som griber chancerne som de byder sig og som ofte nærer direkte 

modstand mod planlægning og fastlæggelse af mål. 
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Hvor de evaluative og strategiske lægger vægt på at sætte mål og lægge planer, så oplever de 

aspirative og opportunistiske mål og planer som et fremmedelement i forhold til deres ønsker til 

vejledningen. Dette kan forklare, hvorfor mange af de interviewede elever ikke synes, at 

uddannelsesplanen fungerer men snarere opleves som et pres (se også afsnit om uddannelsesplaner 

side 16) 

Elevernes fortællinger om vejledning 
Elevernes fortællinger om vejledning viser, at der er mange forskellige opfattelser af vejledning på spil. 

I lighed med Højmarks evaluering af mentorordningen (Jensen 2009), så er der elever, der svarer nej 

til, at de er blevet vejledt selvom vejledning har fundet sted. Dette skyldes, at nogle af eleverne har en 

stereotyp forståelse af vejledning som ”erhvervs- og uddannelsesvejledning” (formel vejledning), en 

vejledning som finder sted på et kontor med en vejleder og som handler om information om konkrete 

uddannelser. Andre elever er til gengæld helt på det rene med at vejledning også er den hjælp, som de 

får, når de står med et problem i forhold til kommunen eller har regninger, som er blevet betalt for 

sent osv.  

I efteråret 2010 besøgte vi to højskoler, som begge praktiserer ”formel” og ”uformel” vejledning. På 

den ene højskole var eleverne bevidste om, at de uformelle samtaler med en vejleder eller lærer kunne 

være vejledning, medens på den anden højskole oplevede eleverne ikke, at uformelle samtaler og 

møder med en vejleder eller lærer var vejledning.  

I elevernes fortællinger om vejledning er der et kvalitativt aspekt, som går igen i forhold til om 

vejledningen opfattes positivt eller negativt: vejledernes evne til at lægge ”vejlederrollen” og alle dens 

velmenende intentioner fra sig. Der er for de unge en forskel på, at vejlederne går ind i uformelle 

sammenhænge med det formål at vejlede eller om vejledningen ”opstår” i øjeblikket og i den samtale, 

som udfolder sig mellem to mennesker, tilfældigvis en ”vejleder” og en ”elev”. De unge har (til dels) 

modstand på vejledere, der vil ”noget” med dem. Teoretisk kan det forklares med spændet mellem 

kommunikativ og instrumentel handlen: I den kommunikative handlen skabes en fælles forståelse og 

eleven og lærerne er fælles om at skabe en mellemmenneskelig, eksistentiel dialog, hvorimod den 

instrumentelle handlen, som er strategisk-rationel, omskaber samtalen til middel til et andet mål: at 

lede den unge på (den rigtige) vej. Eleverne har et meget klart blik for, hvornår dette sker! 

Vejledernes fortællinger om vejledning 
Vejledernes fortællinger er mange og forskelligartede. Blandt vejlederne er der en enighed om, at 

højskolen har et godt grundlag for at hjælpe denne gruppe af unge mennesker videre. Når de 

karakteriserer de unge i Kombinationsprojektet er én holdning blandt nogle vejledere, at de ikke 

adskiller sig meget fra de øvrige elever på højskolen. Blandt andre vejledere er holdningen, at eleverne 
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i Kombinationsprojektet kræver mere og at højskolen ikke skal tage for mange ind, da det vil skabe en 

ubalance i højskolernes praksis: 

Nej! Vi ville bestemt ikke kunne håndtere flere kombinationselever. Vi har rigeligt med 

både kombinations- og mentorelever […] Det skal jo blive ved med at være en rigtig 

højskole! Og det kan vi ikke være, hvis vi får for mange af de tunge elever. 

 Vejledernes fortællinger handler sjældent om ”uddannelsesparathed” men om at ”bevæge” elever, 

”give dem livsgnisten tilbage”, ”at gennemgå en forrygende forandring”.  

Vejlederne har peget på, at mange af disse elever har et behov for at tale og blive lyttet til. Specielt i 

starten har de behov for personlig opfølgning, men de har også behov for at udvikle sig frit i 

højskolerummet uden overvågning. I vejledningen har vejlederne fokuseret på at give de unge et 

overskueligt ansvar og synliggøre deres kompetencer. Der har således været en indbygget progression 

i vejledningen, hvor vejlederne med udgangspunkt i den enkelte har arbejdet med at øge kravene til 

den unge.  

Uddannelsesplaner 
Inden de unge blev visiteret til et højskoleophold, var det et krav, at de i samarbejde med en UU 

vejleder, alternativt en vejleder på en erhvervsskole, udarbejdede en uddannelsesplan, som beskrev, 

hvad de unge forventede at opnå ved deltagelse i et højskoleophold, samt hvilken erhvervsuddannelse, 

de efterfølgende forventede sig at starte på. Derudover har de i samarbejde med vejlederen på 

højskolen udarbejdet en elevaftale, som beskriver målene for højskoleopholdet.  

I evalueringen er det interessant at bemærke, at et flertal af eleverne i spørgeskemaundersøgelsen har 

evalueret uddannelsesplanen som et positivt element i deres afklaringsproces, mens de i interviewene 

har været meget kritiske overfor uddannelsesplanen. Vejlederne på højskolerne har ligeledes forholdt 

sig ambivalent til uddannelsesplanen, som ligger som et formelt krav i Kombinationsprojektet og som 

efterfølgende med Ungepakke I og II er blevet et lovfæstet krav til de unge.  

Den overvejende del af de unge, som er blevet interviewet i løbet af projektet, opfatter den som ”spild 

af tid”. Enkelte af eleverne har meget negative fortællinger om elev- og uddannelsesplaner og fortæller 

hvordan de skaber en frustration og en følelse af pres hos den enkelte:  

Hader dem! Fordi, de er simpelthen så ubehagelige. Vi er blevet mødt med dem siden 7. 

klasse, og jeg har hadet det så meget, fordi når man ikke ved det, og man skal fortælle, hvad 

man skal lave fem år frem, så er det bare … shit! Jeg har fandeme fældet mange tårer over 

de der uddannelsesplaner (Elev). 
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De elever, der taler positivt om planen, er elever, som tænker i overblik og planlægning, dvs. elever, 

der er strategiske i deres tænkning (jf. Bimroses typologier, se afsnit om højskolernes vejledning side 

11).  

En del af vejlederne giver også udtryk for at uddannelsesplanen ikke fungerer. I forbindelse med 

Kombinationsprojektet synes de, at det er paradoksalt, at de unge på forhånd skal beslutte sig for en 

erhvervsuddannelse, når formålet med opholdet er at blive mere afklaret på uddannelsesvalget.  

I evalueringen kan der til en vis grad spores et skel mellem vejlederne og deres holdning til 

uddannelsesplanen: De højskolevejledere der indgår i den uformelle vejledning er skeptiske overfor 

uddannelsesplanen som et konstruktivt værktøj/pædagogisk værktøj mens de vejledere, der tager sig 

af den formelle uddannelsesvejledning, i højere grad synes, at uddannelsesplanen er anvendelig som 

redskab til at fastlægge vejledningsstrategier i forhold til den enkelte elev. 

I forhold til højskolernes vejledningspraksis bliver uddannelsesplanen til en vis grad opfattet som en 

illegitim intervention i højskoleopholdet. Uddannelsesplanen og dens grundlæggende antagelse om, at 

livet skal og kan planlægges og at det skaber større orden og overblik hos den unge står i kontrast til 

højskolens grundlæggende ide om livsoplysning og om livet skal gribes, ikke ordnes. Derfor er der 

også mange af højskolens vejledere, som ikke opfatter uddannelsesplanen som et konstruktivt element 

i vejledningen.  

Om højskolen som læringsmiljø 
Et centralt omdrejningspunkt for evalueringen har været højskolernes læringsmiljø og om/hvordan 

det er med til at motivere de unge til at gå videre i uddannelsessystemet. Højskolens læringsrum 

fremstår i evalueringen som et læringsrum, hvor der er plads til forskelligheder og hvor der er et 

vigtigt samspil mellem den enkelte unge og fællesskabet. En højskolevejleder beskriver højskolens 

læringsrum som følger: 

Højskolerne kan tilbyde det, at man er sammen 24 timer i døgnet. Man ser hinanden stå op, 

både når man er frisk, og når man ikke er frisk. Man kan ikke skjule sig eller skynde sig 

hjem kl. 16, hvis man er ked af det. Alle de der forskellige facetter, som et menneske har. 

Alle de andre sider i livet, som ikke nødvendigvis handler om den læring, man har oplevet i 

den skoleform, vi er vænnet til, kan give hinanden noget på det menneskelige plan, der 

medvirker til, at man opdager nye sider af sig selv og forhåbentlig ser nogle talenter i sig 

selv, som man ikke har set før, som kan medvirke til at man får noget selvtillid. Den 

selvtillid kan så, efter min mening, overføres på nogle andre læringsrum, som er uden for 
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den her skole og forhåbentlig give dem nogle skub i livet. Jeg tror den der med at få mere 

selvtillid, tro på sig selv og finde nogen ting i sig selv, som man måske ikke har fundet hidtil, 

fordi den skoleform, de har været i, har ikke givet dem mulighed for det. Fordi den ikke har 

været tilpasset dem - de har skullet tilpasse sig den. Her er der så meget frirum og så 

mange muligheder, at jeg har et håb og en tro på - og det er derfor, jeg også er her – at et 

menneske finder nye sider af sig selv. Dels via os, og det vi tilbyder, men i allerhøjeste grad 

også med alle de forskellige kulturer, de møder. (Højskolevejleder) 

 

Denne beskrivelse rummer mange af de elementer, som evalueringen også har vist, er væsentlige for 

at motivere de unge for videre uddannelse. For det første at internatformen er en væsentlig faktor for 

højskolernes succes. Den giver mulighed for en anden interaktion mellem eleverne og lærerne, hvor 

vejledning, undervisning, læring, ”levet liv” smelter sammen og overskrider traditionelle grænser 

mellem skole og fritid, det individuelle og det kollektive og mellem frihed og pligt.  

I den oprindelige projektbeskrivelse var det intentionen, at de unge skulle have mulighed for at 

kombinere deres ophold med praktikophold i en virksomhed eller et ophold på en erhvervsskole. 

Enkelte højskoler valgte også at oprette særlige linjer for denne gruppe af unge, som skulle forberede 

dem på en erhvervsuddannelse f.eks. gennem målrettet undervisning i dansk og matematik. De særlige 

linjer viste sig dog ikke at være nogen succes og generelt var de unge ikke interesserede i ”særstatus” 

på højskolerne, men i at indgå i højskolelivet på lige vilkår med højskolernes øvrige elever. At eleverne 

ikke opfattede sig som ”særlige”, viste sig bl.a. ved, at de ikke altid forstod, hvorfor vi ville interviewe 

netop dem omkring projektet.   

Evalueringen har vist, at højskolens læringsmiljø tilgodeser en række behov hos de unge: 

- Anerkendelse 

- Tryghed (faste strukturer og rutiner) 

- Autonomi  

- Kompetence 

- Fællesskab 

Højskolen tilgodeser også et helt basalt behov hos de unge: I interviewene var der mange (såvel elever 

som vejledere og andre aktører), der pegede på muligheden for at få sund og regelmæssig kost som en 

faktor, der var betydningsfuld. Kost har en stor betydning for elevernes evne til indlæring samt aktiv 

deltagelse i undervisningen. 
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Højskolens læringsmiljø udgør også et frirum for de unge, idet det adskiller sig fra folkeskolen og 

ungdomsuddannelserne ved, at der ikke er eksamen og der ikke er kontinuerlige krav om at skulle 

præstere. Krav, som de unge oplever, er sat af omverden og ikke af dem selv. Til gengæld er der masser 

af muligheder for at udvikle sig og afprøve sig selv i trygge rammer. Det paradoksale er, at de unge i 

dette læringsmiljø i højere grad bliver i stand til at præstere: de får modet til at optræde, at træde frem 

for mange mennesker, et mod som mange af dem ikke har haft før. De er med til at arrangere og 

organisere aktiviteter på højskolen. De overskrider egne grænser i idræt og naturliv osv. De unge 

oplever, at der er en tryghed i læringsrummet – tryghed til at dumme sig og prøve tingene af. Hermed 

bidrager højskoleopholdet til ”overskridende læring” (Illeris, 1997), hvor de unge flytter grænserne 

for, hvad de selv tror, de kan og hvilke ressourcer de har.  

Fællesskab spiller en stor rolle i forhold til projektets succes. Gennem højskolens fællesskab lærer de 

unge at tage ansvar, at håndtere konflikter samt at bidrage til fællesskabet og dets aktiviteter. På 

højskolen får den unge en mulighed for at prøve sig selv af i samspil med de andre elever og i samspil 

med voksne, som behandler dem som voksne. I fællesskabet kan de unge spejle sig i andre unge og 

udveksle erfaringer om det at vælge og om at føle sig presset i uddannelsesvalget. Dermed er nogle af 

de problemer, som den unge slås med, ikke længere individuelle, men fælles og bæres i fællesskab, 

hvilket letter presset.  

Højskolerne er kendetegnet ved en anerkendende pædagogik, hvor vejledere og lærere møder de 

unge, hvor de er og som de er. Dette er ikke ensbetydende med, at der ikke stilles krav. Dér bliver 

stillet krav og de unge er klar over, at hvis de ikke overholder de regler, som der er på højskolen, så er 

en risiko, at de bliver sendt hjem.  Højskolen kan skabe plads til mangfoldighed – på tværs af alder, 

køn, etnicitet, sociale, økonomiske og kulturelle forskelle. Højskolerummet er ”rummeligt”.  

Motivation 
Fra observationsnoter: 

Det er højskoleaften på Ribe Ungdomshøjskole. Sammen med eleverne står jeg i 

foredragssalen og venter på, hvad der skal ske. I aften har to af højskolens elever 

arrangeret aftenen. To piger har med vejledning fra lærerne planlagt, at eleverne skal 

arbejde med temaet ”team spirit”. De har delt højskolens elever op i 9 grupper og sætter 

dem i gang med en lang række opgaver, der kræver, at holdene arbejder sammen. Første 

udfordring er, at holdene skal lave et kampråb. De fleste af holdene går til opgaven med 

engagement og entusiasme, kun enkelte forholder sig passivt iagttagende og nogle 

benytter lejligheden til at smutte ud af salen. De to piger styrer løjerne med hård hånd og 

sætter holdene i gang med en lang række opgaver: de skal samle bogstaver ind, som er 
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blevet spredt rundt omkring på skolen, de skal genkende billeder af ting og steder på 

skolen og de skal samle forskellige ting ind hurtigst muligt. Der er vild aktivitet og elever, 

der løber ud og ind af salen.  Der bliver gået til opgaverne med liv og sjæl.  

En væsentlig faktor for at unge bevæger sig videre i en ungdomsuddannelse er motivation. I 

evalueringen har vi sat fokus på motivation og hvordan højskolen som læringsrum er med til at 

motivere elever i Kombinationsprojektet til læring og til at fortsætte i en ungdomsuddannelse. I 

forskningsnotat 6 anlagde vi et motivationsteoretisk perspektiv på højskolens læringsrum og kunne 

konkludere, at højskolens læringsrum i mange henseender konstituerer et ”optimalt” læringsmiljø, da 

det tilgodeser elevernes psykologiske behov for autonomi, kompetence og socialt tilhørsforhold.  

Elevernes fortællinger om højskolen som læringsrum 
I elevernes fortællinger om højskolen som læringsrum, sammenligner de højskolen med det 

læringsrum, som de alle har erfaringer med: folkeskolen. Folkeskolen bliver i disse fortællinger til et 

sted, hvor de unge har oplevet nederlag og hvor de har udviklet en følelse af ikke at være gode til 

noget. Elevernes fortællinger peger på en oplevelse af negativ feedback i forhold til skolens krav om 

boglighed. Fælles for de interviewede unge er en fortælling om skoletræthed og om ikke at være 

motiveret. Højskolens opgave bliver således at motivere til læring og dermed i forhold til 

uddannelsesvalg. En opgave, som højskolerne, mener, at de er klædt på til:  

Vi kan gøre nogle elever sultne på læring og vi kan gøre dem tændt på det faglige. Det er 

det, som vi kan! (Højskoleforstander på netværksmøde) 

Og evalueringen viser, at det i høj grad er en opgave, som højskolerne kan klare, da højskolen som 

læringsrum viser sig at facilitere elevernes motivation ved at tilgodese elevernes psykologiske behov. 3 

De unge i Kombinationsprojektet synes at mangle den motivation, som sikrer dem retning og energi i 

deres uddannelsesvalg og drives i højere grad tvunget af ydre omstændigheder til at vælge noget nyt, 

som de grundlæggende heller ikke ved, om de er ”sikre” på. Højskolen hjælper de unge med at 

genfinde deres ”indre” motivation, gennem muligheden for at vælge fag, som de brænder for. Hermed 

åbner højskolen en vej til, at eleverne får en følelse af, at et fag er interessant ”i sig selv” og ikke fordi 

det er middel til noget andet, f.eks. adgang til en ungdomsuddannelse.  

Højskolernes rammesætning giver mulighed for at arbejde med elevernes motivation på en anden 

måde end folkeskolen og ungdomsuddannelserne: der er ikke fastsat ”læringsmål” og ”pensum”. 

                                                           
3 Self-determination theory (SDT) opererer med disse tre behov som værende basale for at øge motivation for 

læring og deltagelse i læringsaktiviteter.  
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Højskolelærerne har mulighed for at lade deres egen ”indre motivation” styre undervisningen og 

dermed lade deres engagement og entusiasme komme til udtryk i undervisningen.  

Om at føle sig autonom, kompetent og forbundet 
Demokratisk dannelse er en bærende værdi på højskolerne og er indskrevet i LBK 689. Eleverne skal 

lære at indgå i et forpligtende fællesskab og denne læringsproces er del af deres individuelle dannelse. 

De interviewede elever er meget bevidste om dette samspil mellem det individuelle og det kollektive. 

Mange af dem udtrykker, at de har haft problemer med at indgå i sociale sammenhænge, men at de på 

højskolen har lært at være del af fællesskabet og tage ansvar for sig selv og for fællesskabet.  

Talemåden ”frihed under ansvar” går igen i mange interviewene: 

Men altså, fællesskabet det er jo helt klart det vigtigste her. Ja, det er nok det bedste der er 

her. Du har jo frihed med ansvar. Overfor fællesskabet og overfor os selv og overfor lærerne 

(Elev).  

I forhold til den motivationsteoretiske ramme, som vi har brugt for at evaluere højskolens 

læringsmiljø, så sætter den fokus på individets behov for såvel autonomi som fællesskab og de 

dannelsesprocesser, som igangsættes på højskolen, tilgodeser begge behov.  

Ligeledes er der mange af eleverne, der fortæller om deres succesoplevelser på højskolen: om at stå 

frem, at turde diskutere, at overskride grænser. Fælles for de unges fortællinger er, at 

højskoleopholdet har givet dem en følelse af kompetence. Opholdet har således været med til at bryde 

elevernes egenfortællinger om utilstrækkelighed og fiasko og erstatte den med en viden og følelse af 

”at kunne noget”.  

Før jeg kom her, var jeg ikke lige den, der ville op og ligesom stå og fortælle så meget. Og så 

har jeg valgt kor. Så her på forældredagen så stod jeg alene og sang foran hele 

forsamlingen. Så kan man jo sige, at det har styrket mig. Så jeg er fuld afklaret på, at det er 

det jeg skal ind på igen, sådan ligesom kæmpe for det den her gang. (Elev) 

Hvis vi sammenligner elevernes fortællinger om folkeskolen med deres fortællinger om højskolen, så 

er folkeskolens læringsrum præget af ydre krav, pres om præstation, mangel på mening medens 

højskolen er præget af lyst, engagement, meningsfuldhed. I det ene læringsrum er de unge blevet 

”frataget” følelsen af autonomi, kompetence og tilhørsforhold, mens i det andet har de udviklet en 

følelse af autonomi, kompetence og tilhørsforhold. Hermed kan vi koble tilbage til skellet mellem en 

ideal og en real diskurs om uddannelse. I forhold til Ryan og Deci’s model over motivationsformer kan 

forskellene mellem højskole og folkeskole fremstilles som følger:  
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I forhold til det motivationsteoretiske perspektiv konkluderede vi i evalueringens sjette notat:  

I et SDT perspektiv formår højskolen at skabe et læringsrum, hvor 

kombinationseleverne (gen)finder deres indre motivation, men højskolen formår også 

gennem identifikation og oplevelse af medbestemmelse og meningsfulde værdier som 

”frihed under ansvar” og ”forpligtelse til fællesskab” at regulere elevernes læring 

gennem autonom ydre motivationsregulering.  Motivationsmæssigt er højskolen med til 

at flytte de unge fra en ydre regulering, hvor straf og belønning eller ego-præstation er 

de væsentligste motivationsfaktorer til en autonom ydre regulering og indre motivation. 

Dette er med til at afklare de unge og gøre det muligt for dem at bevæge sig videre i 

uddannelsessystemet (Cort, P., 2011). 

Dette er en væsentlig konklusion i forhold til evalueringen af det samlede projekt. Det indikerer, at for 

denne gruppe af unge er den meget strategisk-rationelle tilgang forfejlet. Der er i højere grad behov for 

at støtte disse unge i en dannelsesproces, der skaber grobund for et uddannelsesvalg og hvor de får tid 

til at prøve sig selv af i trygge rammer. Dette understøttes af evalueringen af højskolens 

vejledningspraksis: flere af de interviewede kombinationselever havde behov for forlængelse af deres 
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højskoleophold, så de fik længere tid til at ”prøve sig selv af” og erhverve sig et grundlag for at føle sig 

kompetent og rustet til et valg af uddannelse. Nogle af de kombinationselever, der havde været på et 

kortvarigt ( ca. 3 mdr.) højskoleophold, nåede ikke at gennemgå de samme erkendelsesprocesser, der 

var en forudsætning for et motiveret uddannelsesvalg.  

Om det tværinstitutionelle samarbejde  
I starten af projektet havde højskolerne svært ved at rekruttere elever til Kombinationsprojektet. 

Dette skyldtes dels et manglende kendskab til projektet og dets muligheder blandt UU, erhvervsskoler 

og kommuner dels at kommunerne i mange tilfælde valgte andre løsninger for denne gruppe af unge: 

produktionsskole eller kommunale projekter.  

UU og højskolerne 
Evalueringen viser, at det i løbet af de tre år, som projektet har kørt, er det lykkedes at skabe et 

samarbejde mellem højskoler og UU centre. Det har været en proces, som har krævet en stor indsats af 

højskolerne og FFD. Højskolerne har skullet være udadfarende og opsøgende i forhold til at gøre 

opmærksom på de muligheder, der ligger i projektet. I forhold til UU centrene er det lykkedes, hvilket 

også skyldes Ungepakkerne samt at flere kommuner har høstet gode erfaringer med projektet. For 

eksempel har Randers, Skive, Hjørring og Hvidovre Kommuner valgt at bruge højskoleforløb som en 

del af deres indsats i forhold til 95 % målsætning. Christina Brun Paulsen, som er koordinator i 

Ungesekretariatet i Hjørring Kommune peger også på mange af de elementer, som denne evaluering 

har vist, spiller en rolle i at gøre de unge uddannelsesparate: 

På højskolen får de unge mulighed for at finde troen på sig selv og egne evner samt 

udfordre dem i samvær med andre og i trygge rammer. Dannelsesaspektet i 

uddannelsesperspektivet kommer i fokus, og opbyggelse af selvværd og selvtillid gør, at de 

unge får mere mod og tro på uddannelse. (FFD, 2012) 

Samarbejdet mellem højskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) har spillet en stor rolle i 

projektet. Visitation til projektet er primært sket ved, at en UU-vejleder i samarbejde med den unge 

har udarbejdet en uddannelsesplan, som skulle række ud over højskoleopholdet og ind i en 

erhvervsuddannelse.  

Højskolerne har høstet gode erfaringer med samarbejdet med UU, især det lokale samarbejde dvs. 

hvor vejlederne kender hinanden personligt er lykkedes. Nogle højskoler har oplevet, at der er UU 

vejledere, der møder op på højskolen med en mulig elev. Ligeledes er der UU vejledere, som undervejs 
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kontakter højskolerne og følger op på de elever, som de har visiteret ind i Kombinationsprojektet. Men 

praksis har varieret meget på tværs af UU Centre og synes også afhængig af den enkelte UU vejleder. 

Erhvervsskolerne og højskolerne 
I modsætning til samarbejdet mellem UU centre og højskoler, så har samarbejdet med 

erhvervsskolerne ikke udviklet sig på samme vis i løbet af projektet. Størrelsen på skolerne ser her ud 

til at spille en rolle. Højskolerne har primært lykkedes med at etablere samarbejde med SOSU 

skolerne, som stadig er relativt små skoler. Mens det har været mere vanskeligt på de tekniske og 

merkantile erhvervsskoler, der ofte er fusioneret. Det betyder, at det har været svært for højskolerne 

at lokalisere de relevante nøglepersoner på disse skoler. Det er et tema, som har været 

tilbagevendende på mange af netværksmøderne: 

Det er svært at samarbejde med de store ”mastodonter” [erhvervsskoler] (højskolevejleder 

på netværksmøde).  

En del af højskolerne er indgået i netværksdannelser med UU centre og erhvervsskoler, men disse 

netværk har ikke altid betydet, at der har fundet en vejledning sted fra erhvervsskolerne til 

højskolerne. Generelt har der været en tendens i projektet til, at det bilaterale samarbejde mellem en 

højskole og et UU center eller en erhvervsskole har haft større succes end netværksdannelser mellem 

højskoler, UU centre og erhvervsskoler. Evalueringen viser, at nøglen til et succesfuldt samarbejde 

ligger i de personlige kontakter mellem højskole og erhvervsskole og i en opbygget gensidig tillid. 

Til trods for omfattende information fra FFD’s side samt deltagelse i møder og konferencer er viden 

om projektet forblevet ringe på erhvervsskolerne. En af forklaringerne kan være, at erhvervsskolerne 

skal have et incitament for at deltage, dvs. de skal kunne se den umiddelbare nytte i at sende en af 

deres elever på pittstop på en højskole. Denne nytte skal kunne relateres til erhvervsuddannelsernes 

kompetencemål. I flere tilfælde har sosu-skoler kunne se en nytte i at deres elever gennem et 

højskoleophold fik styrket deres sociale og personlige kompetencer og dermed har der været et 

grundlag for samarbejde.  

For højskolerne gør det sig gældende, at det er sværere at få et samarbejde i stand både med UU centre 

og erhvervsskoler, der ligger i storbyerne dvs. København, Aarhus, Odense.  

Samarbejde omkring overgange 
Overgangene ind i et højskoleophold og fra højskoleopholdet ind i en ungdomsuddannelse er et 

område, hvor samarbejdet har varieret. Nogle UU centre har fastholdt kontakten til de unge, mens de 

har været på højskole og fulgt op før, under og efter. Andre UU centre har sluppet kontakten med de 

unge, når de er blevet visiteret ind i Kombinationsprojektet.  
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I interviewene spurgte vi eleverne om deres forventninger til højskolen som brobygger ind i en 

ungdomsuddannelse og deres svar afspejlede, at de ikke havde blikket rettet mod en fremtidig 

ungdomsuddannelse, men i højere grad havde en positiv oplevelse af at få en ”pause” fra uddannelse 

som ”middel” til job og beskæftigelse. Til gengæld giver 99 % af eleverne udtryk for, at de ville 

anbefale et højskoleophold til unge, som var skoletrætte eller ikke var kommet i gang med en 

ungdomsuddannelse. 4 Så eleverne anerkender højskolerne som et læringsrum, som andre elever med 

samme problemstillinger som dem selv, kan have glæde af.  

Økonomien som barriere 
Under hele projektet har den væsentligste barriere for, at projektet kunne indfri målene været 

økonomi. Økonomi har fungeret som en barriere på flere planer:  

For det første er der konkurrencen mellem uddannelsesinstitutioner om elever, da de er forudsætning 

for institutionernes økonomi. Taxameter tænkning kan således være en barriere for at vejlede en elev 

videre til en anden uddannelsesinstitution. Der er med andre ord indbygget en systemisk barriere for 

samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner.  

For det andet har kommunerne været uvillige til at afsætte midler til at sende unge på højskole. Især i 

starten var der eksempler på kommuner, der ikke ville yde tilskud til elevernes ophold. Således kunne 

højskolevejledere på mange af netværksmøderne fortælle om UU og erhvervsskolevejledere, der 

havde henvendt sig med henblik på at få en elev på højskole, men som senere måtte vende tilbage og 

meddele, at kommunen ikke ville bevilge penge til opholdet.  

I forhold til sidstnævnte barriere har problemet dels handlet om elevernes egenbetaling dels om 

elevernes økonomiske situation, mens de var på højskole. Det første problem har været afhjulpet af, at 

nogle højskoler har nedsat egenbetalingen. Dette er sket på baggrund af en vurdering af den enkelte 

elev og dennes økonomiske situation. Det andet problem har været afhængigt af elevens sociale 

baggrund og om forældre har haft mulighed for at støtte eleven under opholdet. Dermed er der 

indirekte sket en sortering af elever på baggrund af deres sociale baggrund.  

Om effekterne 
Det overordnede mål i projektet har været, at de unge fortsætter på en erhvervsuddannelse og for at 

undersøge, om højskoleopholdet havde den ønskede ”effekt”, er der løbende blevet fulgt op på 

eleverne, når de var holdt op på højskolen.  I det følgende vil jeg kort redegøre for resultaterne af de 

telefoninterviews, som blev gennemført af to omgange i henholdsvis januar 2011 og 2012:  

                                                           
4 Spørgeskema udsendt til eleverne i slutningen af deres højskoleophold.  
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I foråret 2011 blev der ringet til de 100 elever, der havde været på højskole frem til december 2010. 

Rundringningen viste, at en stor andel af de interviewede højskoleelever var i gang med en 

ungdomsuddannelse, ikke nødvendigvis en erhvervsuddannelse, da højskoleopholdet dels havde 

åbnet op for nye erfaringshorisonter for mange af eleverne dels havde bidraget med at de unge havde 

opdaget nye talenter og kompetencer hos sig selv. De interviewede var glade for at have været på 

højskole og oplevede, at det havde bidraget til afklaring i forhold til uddannelsesvalg samt ikke mindst 

havde bidraget til personlig udvikling. Sindsro, større selvtillid, større modenhed og mere energi var 

nogle af de ting, som eleverne nævnte i telefoninterviewene. 5 

I januar 2012 gennemførte vi den samme undersøgelse blandt de 117 elever, der havde været på 

højskole siden januar 2011.  Det samme billede tegnede sig i denne undersøgelse: mange af de 

interviewede unge var kommet i gang med enten en erhvervsuddannelse eller hf. 6  

På baggrund af disse to undersøgelser kan det godt konkluderes, at projektet har været en succes i 

forhold til projektets overordnede målsætning: De unge er fortsat videre på en ungdomsuddannelse, 

ikke nødvendigvis en erhvervsuddannelse, som forudsat i projektbeskrivelsen. En del af eleverne er i 

gang med HF frem for en erhvervsuddannelse. For mange af disse elever handler det om, at de til trods 

for deres dårlige erfaringer fra folkeskolen, finder ud af, at de gerne vil fortsætte i en boglig 

uddannelsesretning. Dette kriterium om at eleverne skulle fortsætte på en erhvervsuddannelse, blev 

undervejs diskuteret i projektet som værende problematisk, da der implicit ligger en styring af de 

unges uddannelsesvalg. Balancen mellem hensynet til den enkelte og samfundet tipper på en 

uhensigtsmæssig måde, hvis vejlederne skal til at styre elevernes uddannelsesvalg i en bestemt 

retning.  

De kvalitative effekter skulle gerne være fremgået af de øvrige afsnit, men lad mig afslutte med en 

elevs fortælling om, hvordan højskolen forandrer én personligt:  

Det har forandret mig fuldstændigt… det her! Der er så mange ting, jeg har lært. [smiler 

glad]. Ved du… nu skal jeg fortælle dig noget! Da jeg kom hertil var jeg sådan en bange én… 

ja. En ret bange lille-pige-agtig én, ikk’? Ja – jeg ved sgu ikke rigtig helt hvorfor. Fordi – 

Altså mine forældre har jo altid været der for mig! Men jeg har jo aldrig haft nogen venner i 

                                                           
5
 Se Nielsen og Koudahl (2011) for resultaterne af undersøgelsen.  

6 Da der i begge telefoninterviewundersøgelser var problemer med at få kontakt med de unge - primært p.g.a. 

udgåede telefonnumre, er det blevet besluttet at undersøge effekterne yderligere ved projektets endelige afslutning i 
2013. Her vil der blive gennemført en undersøgelse i samarbejde med UU i udvalgte regioner om de unges 
overgangsmønstre fra højskole til ungdomsuddannelse. Denne undersøgelse vil basere sig på indberetninger fra UU og 
dermed kunne inkludere flere unge.   
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skolen … jeg har ikke nogen gode [historier] ting derfra – Men altså, det har måske også 

påvirket mig … i sådan god retning faktisk – med alt det gode jeg har oplevet her. Jeg er 

blevet… ja … modig her! Ja, jeg har fået ”mod” her. Og man kommer til at tro på, at der 

faktisk er nogen, der holder af én! 

Konklusioner og anbefalinger 
På baggrund af projektets resultater kan det konkluderes, at Kombinationsprojektet tilbyder en 

gruppe af unge en mulighed at blive uddannelsesparate gennem højskolernes særlige læringsrum, 

hvor vægten er lagt på fællesskab, ansvarlighed, lyst til læring og almen dannelse. Vejledningen på 

højskolen tilgodeser de unges behov og ønsker gennem såvel formelle som uformelle elementer. 

Derfor kan det anbefales, at denne mulighed fortsætter for unge, der har svært ved at komme i gang 

med en ungdomsuddannelse, men at den integreres i en samlet strategi (f.eks. en fleks-uddannelse), så 

de økonomiske og institutionelle forhold omkring de unge afklares.  

Uddannelsespolitikken er i dag præget af en instrumentel logik om lineære uddannelsesforløb: de 

unge skal helst vælge rigtigt i første omgang, de skal være målrettede og kunne planlægge deres 

fremtid ved hjælp af ”time management” værktøjer og gå den lige vej igennem uddannelsessystemet. 

Denne logik forudsætter, at de unge er strategiske i deres beslutningsprocesser (jf. Bimrose, 2010) og 

er i stand til at overskue komplekse sammenhænge. Dette er i særdeleshed ikke gældende for denne 

gruppe af unge, som i højere grad er afsøgende og afprøvende. I såvel et pædagogisk som et politisk 

perspektiv fejler disse strategier – især overfor denne gruppe af unge – da kravet om at skulle forholde 

sig til fremtiden skaber ængstelse, og kravet om at reflektere over sig selv skaber en følelse af 

mindreværd. De unge føler ikke, at de er ”gode nok”. Denne ængstelse og dette mindreværd 

demotiverer de unge og er dermed kontraproduktiv i forhold til 95 % målsætning. Højskolen giver 

med sit pædagogiske rum de unge en mulighed for at gøre sig andre erfaringer med sig selv og med 

andre unge: de får mulighed for at fordybe sig i fag, som de er motiverede for, de bliver del af et 

forpligtende fællesskab, de finder ud af, hvad de er gode til, og dermed bliver de motiverede for 

uddannelse. Desuden bliver de i højere grad stand til at stå på egne ben ved at være væk hjemmefra.  

Evalueringen viser, at højskolernes vejledning fungerer godt i forhold til denne gruppe af unge. Den er 

mindre mål-instrumentel og i højere grad tilpasset den enkelte unge og dennes behov. Samtalerne med 

såvel vejleder, lærere og andre elever samt ikke mindst opholdet som ”pause” fra krav om 

uddannelsesvalg og præstation er med til at motivere denne gruppe af elever til at påbegynde en 

ungdomsuddannelse. Styrken i højskolernes vejledning er, at vejledningen tilpasses den enkelte og 
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den skal ikke opfylde bestemte ydre krav. Vejlederne har mulighed for at eksperimentere med formen 

- og det gør de.  

Evalueringen viser også, at det er vigtigt, at lærere og vejledere sætter fokus på de unges ressourcer 

frem for mangler. Højskolerne sætter fokus på det, som eleverne kan og møder dem i højere grad som 

”mennesker” end som unge, der skal have tilført nogle kompetencer for at udfylde gabet mellem hvad 

de kan og hvad de skal kunne for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Forskellen er væsentlig, 

da det er et spørgsmål om at møde de unge åbent eller instrumentelt.  

Evalueringen har også vist, at brugen af undervisningsformer og -teknologier fra folkeskolen og 

ungdomsuddannelserne kan virke som en barriere i vejledningen. Uddannelsesplanen fungerer ikke 

som et pædagogisk redskab i de unges afklaringsproces, men synes i nogle henseender at vække 

modstand hos de unge eller ligegyldighed, hvor de så at sige spiller med på ”legen”. I den SDT-

teoretiske optik kan det handle om, at vejledningen opleves som en form for ydre kontrol eller 

regulering, som de unge ikke selv har valgt til. Hvis højskolen bruger disse værktøjer, som for mange af 

de unge hænger sammen med en ”måle- og evalueringskultur”, som til en vis grad er højskolen 

fremmed, er det vigtigt, at vejlederne gør det klart, hvad meningen er og hvorfor at disse værktøjer 

kan være til gavn for den unge, ellers risikerer højskolen at skabe modstand mod vejledningen.  

Samarbejdet mellem forskellige uddannelsesinstitutioner, UU og kommuner bør styrkes med henblik 

på at sikre denne gruppe af unge et uddannelsestilbud, som tilgodeser deres behov for modning og 

afklaring.  

Jeg vil slutte evalueringen, som den startede, med Momo, og en anbefaling om at ”give tid”. Mange af de 

unge, som deltager i kombinationsprojektet, har brug for et længere forløb for at kunne erhverve sig 

de grundlægende eksistentielle og sociale erfaringer og kundskaber, der sikrer motivation og vilje til at 

kunne foretage et uddannelsesvalg. I lyset af Ryan og Decis motivationsteoretiske perspektiv (SDT) 

giver det god mening, at eleverne efter 9 års skolegang, hvor de kommer ud med en følelse af nederlag, 

har brug for længere tid til at genfinde motivationen for at fortsætte i en ungdomsuddannelse. Dette 

tidslige aspekt er væsentligt, hvis en indsats skal have en reel effekt. En positiv forandringsproces 

tager tid og det er ikke altid, at et kort højskoleophold er nok i forhold til en målsætning om, at den 

unge skal starte på en erhvervsuddannelse efterfølgende. Det kan sætte positive spor, men i forhold til 

den gruppe af kombinationseleverne, der kommer på højskole med psykiske problemer eller svære 

sociale problemer i bagagen, kan det være svært at nå denne ambitiøse målsætning (se Nielsen, M.L. & 

Koudahl, P., 2011).   
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