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Af Helga Kolby Kristiansen
Formand for Folkehøjskolernes
Forening i Danmark

Det dyrebareste og mest ukrænke-
lige, et samfund har, er de unge. 
På højskolerne siger vi derfor 

til eleverne, at et menneskes potentiale 
ikke alene er identisk med dets evne til 
at betale skat. Mindst lige så vigtigt er 

ud over sig selv, tage ansvar for helhe-
den og tåle, at holdninger bliver vendt, 
uden at de synker ned som fordomme. 
Uddannelse er vigtig, og viden er vigtig, 
men det er alt det andet, der skaber 
eftertanken og gør uddannelse og viden 
til fællesskabets tjener.

”Find det, du er god til”, lyder opfor-
dringen fra højskolerne til landets unge. 
Det handler om, at alle har et talent – på 

Og man skal ikke være nervøs for at 
blive stemt hjem, for der er hverken 
dommerpanel, karakterer eller eksamen. 
På højskolen suger man alene viden til 
sig, fordi udgangspunktet for under-
visningen er lysten og glæden ved at 
lære og blive god til noget sammen med 
andre.

Ingen unge ville bruge tid og penge på et 
højskoleophold, hvis de ikke var overbe-
viste om, at det netop var både pengene 
og tiden værd. De ved, at mange af de 
kompetencer, der kræves i uddannelser 
og i erhvervsliv, rustes de grundigt til 
på en højskole. De ved, at det er for-
nuftigt at gå i træningslejr for at bestige 
det uddannelsesmæssige bjerg, der 
ligger forude, og de har måske hørt, at 
et højskoleophold kan betyde afklaring 
i uddannelsesvalg og færre studieskift. 
De unge ved, at et højskoleophold er en 
dyb indånding, der ikke alene fremmer 
lysten til at give sig i kast med uddan-
nelsessystemet, men det kan også give 
livet dybde og perspektiv – og det er nu 
en gang sådan, at det første ikke klares 
uden det sidste.

”Som arbejdsmarkedet har udviklet sig, er der 
en slags stoleleg i gang blandt de unge. Alle 
ved at der ikke er plads til alle. I den proces er 
der et pres for få et cv, der kan en masse for-

skelligt og kan omsættes til adgang til arbejdsmarkedet,” 
siger Noemi Katznelson, der er lektor og forskningsleder 
på center for ungdomsforskning på DPU.

Morgensang, fællesspisning, kreativ udfoldelse og 
faglige diskussioner. Højskolerne har meget at byde på 

8.405 elever til tilbringe 12 uger eller mere på en højskole. 
Det viser nye tal fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark 
(FFD). Det er en stigning på 15 procent de seneste fem år. 
En rundringning til højskolerne foretaget af FFD viser, at 

på de lange kurser i første halvdel af 2012. 

til videre uddanelse eller et job samtidig med, at det er et 
frirum fra det pres til at performe, der ellers er i uddan-
nelsessystemet. Man kan spørge sig selv, om ikke også 
et højskoleophold for nogle unge er et ønske om at følge 
sit hjerte, sine interesser og fælleskabet. Og et ønske om 
at bryde med presset fra et uddannelsessystem med høje 
krav til hurtighed, målinger og resultater,” siger Noemi 
Katznelson. 

Adgang til fremtiden
Er drømmen et adgangskort til en videregående uddan-

nelse, er der ingen gund til at fjumre et højskoleophold 
væk, det kan nemlig blive nyttigt, fortæller Claus Nielsen, 
Studiechef på Københavns Universitet.

”Når man søger ind på universitetet, bliver man i dag 
vurderet, som havde man søgt et job. Har du ikke karak-
teren, skal du have andre kompetencer og skrive godt om 
det – det kan man få hjælp til på en del højskoler. Søger 
du i dag optagelse på fx psykologi, er det op til dig selv at 
forklare, hvad du har lært på højskolen, der er relevant, og 
så er det op til os at vurdere om vi er enige,” siger han og 
fortsætter:

”Man skal tænke sig om. De der ikke ved, hvad de vil, 
og hvad de kan bruge et højskoleophold til, vil ikke få så 
meget ud af det, i forhold til at blive optaget på universi-
tetet.”

Skynd dig langsomt
Niels Glahn, der er generalsekretær i Folkehøjskolernes 
Forening i Danmark, er træt af at høre politikere tale om 
fjumreår og presse unge til at hoppe direkte fra en ung-
domsuddannelse til en videregående uddannelse:

”Undersøgelser viser, at unge, der har været på højskole, 
sjældent dropper ud af den videregående uddannelse, 
de starter på bagefter. Når de unge holder pause er det et 

er mere fornuftig i at skynde sig langsomt end i alt det fra-
fald, vi ser på ungdoms- og videregående uddannelser,” 
slutter Niels Glahn.

Optur for 
højskolerne

Flere måneder på højskole er blevet populært blandt unge. Det kan være 
et opgør med presset fra arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, siger 
Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU.

Find det, 
du er 
god til
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Så mange vælger lange kurser, 
på mere end 12 uger:
2006/07  7.332 
2007/08  7.487
2008/09 7.964
2009/10  8.210
2010/11 8.405

74% der går på højskole er mellem 19-21 år.
72% kommer fra gymnasiet.
56% har planer om at starte på en videregående uddan-
nelse umiddelbart efter højskoleopholdet.

98% er i nogen eller meget høj grad tilfredse med deres 
højskoleophold.
77,6 % går på højskole for at møde nye mennesker.
84,7 % tager på højskole for personlig udvikling.

72 folkehøjskoler var der i Danmark i 2011. 
Det er femten færre end i 2001.

Antal personer, der deltog i ugekurser
2006/07 37.201
2010/11 33.356

Kilder:  FFD.dk og ”Informationsevaluering”, 
Folkehøjskolernes Forening i Danmark
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