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Indledning 
I 2013 ansøgte vi på Gymnastik og Idrætshøjskolen Viborg, i daglig tale 

GIV, FFD om et udviklingsprojekt, som vi gav navnet ”Højskolelæring”. 

Navnet virker måske lidt højstemt og selvhøjtideligt, men ideen bag var, 

at projektet skulle give os på lærerværelset tid til at fordybe os i vores 

egen praksis. Vi ville gerne have tid til at fordybe os sammen, og særligt 

se nærmere på det, der var vores nye praksis, temaperioder, hvor alle 

elever arbejder under samme overskrift. I forhold til temaperioderne 

oplevede vi, at vores engagement og tidsforbrug var stort, og det 

mundede nok ud i læring for eleverne, men ikke altid den vi havde sigtet 

mod. Det satte vi os for at blive lidt klogere på, og resultatet blev blandt 

andet til dette skrift: ”Her bliver drømme virkelighed”. Titlen kan også 

læses lidt selvhøjtidelig og selvcentreret, men sådan er den ikke tænkt. 

For vi tænker ikke specielt på GIV som stedet, hvor drømme bliver 

virkelige, men ser alle højskoler som steder, hvor drømme kan realiseres.  

Dette er ikke en egentlig projektrapport, og langt fra en akademisk 

afhandling. Det er i stedet en praksisbeskrivelse, der giver eksempler på 

udfordringer, dilemmaer og forslag til mulige løsninger, som vi har Vi 

håber, det kan være en rygstøtte eller en provokation på andre 

højskolelærerværelser.  

Vi tror ikke, vi har fundet 

højskolelærerens vise sten, 

men vi vil gerne fortælle om 

vores praksis, og vil gerne 

diskutere vores praksis, så vi 

alle kan blive klogere. Vi har 

valgt ikke at støtte os op af en 

masse teori, men beskrive 

vores praksis, og så er vi så 

frie, at vi kommer med vores 
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bedste og velmente råd. Håbet er, at det taler ind i andres praksis med 

undervisning af højskoleelever.  

Bogen er delt op i to selvstændige dele, der kan læses hver for sig. Første 

del er en beskrivelse af vores rammer og vilkår. Dette kan bruges som en 

indgang til at forstå den hverdag, vi har på GIV, de overordnede tanker vi 

har, og den baggrund som bogens anden del er skrevet ud fra. I anden del 

giver vi således 10 råd til højskolelærere. Alle rådene er bygget op med 

eksempler fra vores praksis, og vi håber, at rådene modtages, som de er 

skrevet. De er nemlig ikke skrevet som bedrevidende og belærende, men 

inspirerende og diskuterende.  

Da vi ansøgte FFD om udviklingsprojektet var tidsplanen, at vi skulle være 

færdige i 2014. Som det sker i højskolen, så var der lige andre brande, der 

skulle slukkes først. Brande i højskolehverdag og drift, der fyldte så meget, 

at den pædagogiske udvikling gled i baggrunden. Derfor er vi stolte af, at 

vi nu har færdiggjort projektet med dette resultat, selvom det er mange 

år for sent.  

Der skal lyde en tak til alle dem, der har været med i projektet, og en stor 

tak til FFD og FFD’s udviklingskonsulenter for deres tålmodighed.  

 

God fornøjelse kolleger.  

 

Lærerværelset, Viborg, februar 2017  
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Del I ”Rammerne og drømmen” 
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Det hårde og det bløde 
Hvis man skal kunne forstå de velmente råd, som vi giver i anden del, kan 

det være nyttigt at vide lidt om GIV. Det giver mulighed for at sætte vores 

tanker og refleksioner i relief i forhold til andre sammenhænge og 

rammer. Derfor skal dette afsnit give lidt hårde og kolde facts om 

højskolehverdagen i Viborg. Det er facts om hverdagen, eleverne og 

lærerne. Samtidig skal afsnittet give nogle mere bløde og bøjelige 

udgangspunkter for undervisningen og samværet. Man kan sige, at det er 

der, vi ender, når vi gang på gang tager diskussionerne om eksempelvis 

fravær, alkohol og den gode højskoleundervisning. Det er vores værdier, 

og intentioner med den pædagogik, vi bedriver.   

Lidt praktisk 
GIV er en idrætshøjskole, der hovedsageligt har lange kurser. Der er kun 

tre kortkursusuger, som alle er placeret i sommeren. Her er to 

familiekursusuger, og en uge med voksenkurser.  

De lange kurser varer 18 uger i efteråret og 26 uger i foråret. De fleste 

elever følger hele ophold, men der er mulighed for individuelle 

tilpasninger. Der er oftest 6-10 elever, der fortsætter fra efterår til forår, 

og færre, der fortsætter fra forår til efterår. Normalt er der mellem 70 og 

110 elever på de lange kurser, og disse har en gennemsnitsalder på 21-

22 år. Aldersspændet er normalt fra 18 år til sidst i tyverne, med en 

overvægt af ”4.g’ere”, der lige har færdiggjort en gymnasial uddannelse, 

og som skal starte på en videregående uddannelse inden for kort tid. 

Kønsfordelingen er ret lige og svinger normalt mellem 60-40% i forskelligt 

favør. Der er på de fleste elevhold 8-12 internationale elever, men de 

sidste par år har tallet været lavere.  



9 

Idrætten 
I og med at GIV er en idrætshøjskole, spiller idrætten en stor rolle. Eleverne 

er idrætsinteresserede, men det er ikke ensbetydende med, at de er 

elitesportsudøvere. Fælles for eleverne er, at de har glæden ved at 

bevæge sig eller ønsker at finde den. De fleste elever har en eller to 

idrætsgrene som udgangspunkt, men ønsker at også at udforske nye 

aktiviteter og muligheder. Ofte er eleverne på udkig efter en ny 

”idrætsidentitet”. På GIV ser vi det som en af vores opgaver at fastholde 

eller udvikle elevernes identitet som idrætsudøvere. Når eleverne tager 

hjem, må de gerne se sig selv som eksempelvis ”mountainbiker”, klatrer 

eller gymnast, upåagtet hvad de så sig selv som, da de kom.   

Når idrætten spiller så stor en rolle for eleverne, spiller det også en stor 

rolle i skemaet. Ud af de ugentlige 24 timer i skemaet er de 12 således 

mærket med idræt. Eleverne skal vælge tre idrætsfag, pr. semester. I 

efteråret er der to semestre, mens der i foråret er tre semestre. Eleverne 

kan således vælge op til ni forskellige idrætsfag på et ophold. I alle blokke 

udbydes fire til fem idrætsfag. Nogle idrætsfag udbydes i alle semestre, 

mens andre kun udbydes i enkelte semestre.  

 

 

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.20-9.50 Idræt A  Idræt A/B Idræt C 

Idræt A/B 

10.20-11.50     

13.30-15.00 Idræt B Idræt C   

15.30-17.00     
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Alle idrætsfag tilrettelægges, så man kan deltage uanset om man er 

begynder eller øvet, og der er en betydelig spredning blandt elever i fysisk 

form, erfaring og motivation. Vi oplever denne spredning som vigtig og 

givende i forhold til elevernes udbytte af fagene. Spredningen medvirker 

til, at det kommer til at handle om mere og andet end det idrætsfaglige. 

Alt det andet 
I skemaets øvrige 12 timer har eleverne en række forskellige fag, som har 

det til fælles, at de ikke indeholder idræt. Fagene er alle obligatoriske og 

er enten fælles for alle eleverne eller foregår i mindre hold.   

De fag, der er fælles for alle eleverne, er sang, foredrag og livsanskuelse. 

Den største gruppe på GIV er ”almindelige højskoleelever”, og man kan jo 

undre sig over, om sådan nogen overhovedet findes. Hos os har disse 

elever et valgfag i hvert semester. Faget vælger de ud fra et udbud på 4-

5 fag, som er forskelligt fra semester til semester. Fagene kan have titler 

som Begynderguitar, 7 gode vaner, Anatomi og fysiologi, Kommunikation, 

Filt, Longboardbygning og God mad på SU.  
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Hvor de ”almindelige højskoleelever har valgfag, har de elever, der vil 

forberede sig til optagelse ved politiet – PolitiASpiranterne, eller PAS’erne 

– PAS-fag. Her har de undervisning i dansk, samfundsfag, samarbejde og 

kommunikation. 

 

 

 

 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.20-9.50  Valgfag   

 

10.20-11.50 
Foredrag 

og  
sangtime 

GIV 100 % Foredrag 
Livs-

anskuelse 

13.30-15.00   Valgfag Valgfag 

15.30-17.00 Kor    

 

Udgangspunktet – en systemisk tanke 
I det efterfølgende vil vi beskrive det udgangspunkt, som vi har som 

lærerkollegie, når vi møder højskoleeleverne. Det er ikke et grundlag vi 

ofte taler om, det er nok først og fremmest tavs viden, og kommer mest 

af alt til udtryk gennem den måde, vi møder vores elever i undervisning, 

samvær, udfordringer og hygge. Gennem samtaler, diskussioner og 

arbejdet med udviklingsprojektet har vi fundet ud af, hvor meget vi mener 

og vil det samme, selv om det giver sig udslag i vidt forskellige og 

personlige måder at møde eleverne og undervisningen på.   
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I vores arbejde med eleverne på højskolen praktiserer vi en systemisk 

tanke. Det er vores udgangspunkt, at vi på højskolen er flettet og filtret 

sammen i et stort system, ligesom vi er det i alle andre sammenhænge, 

vi indgår i. Højskolen har imidlertid mulighed for på en særlig måde at 

sætte fokus på dette system, fordi højskoleopholdet sætter hver enkelt 

elev i en situation, som giver mulighed for at revurdere sin identitet. Dette 

skyldes to sideløbende processer.  

Den ene proces kan opleves allerede den første dag, et nyt hold elever 

ankommer på højskolen. Når vi alle sidder samlet i foredragssalen, 

begynder det! Elevernes fintfølende selvopholdelse-antenner arbejder på 

højtryk. De forsøger at finde ud af: ”Hvem er jeg i forhold til alle disse 

”andre””? De søger uvilkårligt efter en plads, der er deres – når de kender 

denne, så er equilibrium, roen og trygheden, genoprettet for en stund. I 

denne søgen analyserer og tolker de hvert eneste signal, de opfanger fra 

deres omgivelser – for hvordan reagerer disse omgivelser på mig, på mit 

identitetsprojekt. Bliver jeg af- eller bekræftet i mit valg af plads og rolle? 

Og hvilken betydning har det for mig?  

Sideløbende med denne proces foregår den anden, der er ligeså 

betydningsfuld.  Her tolker og vurderer jeg´et alle de andre. Vi, både 

højskoleelever og –lærere, er lynhurtige til at få et forudindfattet billede 

af vores omgivelser, og vi kategoriserer de andre ud fra vores 

prærefleksive normer og værdier. På denne måde skaber vi orden i kaos 

for jeg´et. For at jeg´et kan finde tryghed og ligevægt, bliver det nødt til at 

skabe sig et landkort, en forståelsesramme, så det kan navigere sikkert. 

Det er særligt betydende, når man er kommet i nye ukendte omgivelser 

sammen med nye og ukendte personer, som skal være rammen om livet 

det næste halve år. 

Med baggrund i disse to gensidigt afhængige processer hos eleverne, min 

egen identitet, og mit syn på de andre, opstår der inden for ganske kort 

tid, relationer. Disse relationer er vores udgangspunkt for, at fortælle 

eleverne, at de nu er forbundet gennem et stort net af relationer, eller 

forbindelser om man vil. Som det også fremgår af beskrivelsen af de to 

processer ovenfor, så er vores grundantagelse, at vi ikke kan lade være 
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med at forholde os til 

hinanden. På højskolen er der 

ingen, der kan sige sig fri for 

ikke, at have en relation til 

hinanden – om man vil det 

eller ej. Det gælder også til 

personalet. Alene det, at man 

forholder sig til et andet 

menneske, skaber en 

relation, og vi fortæller 

eleverne at trods det, at man 

nødvendigvis ikke snakker 

med et andet menneske, ikke 

er i samme ”klike” eller dyrker samme interesser, så afholder det os ikke 

fra at skabe en holdning om hinanden – og denne holdning er styrende 

for, hvorledes relationen fremadrettet vil udvikle sig. Elevernes forholden 

sig til sig selv og hinanden sker derfor gennem relationerne til de øvrige 

højskoleelever og –personalet.  

Udover relationers betydning er vi meget opmærksomme på, at vi alle er 

kommunikerende væsener. Med et sideblik til forskellige 

kommunikationsteorier, så kan vi slet ikke lade være med at kommunikere 

– vi kan ikke ikke-kommunikere! Handlinger og ikke handlinger indeholder 

meget kommunikation. På baggrund af dette, gør vi eleverne klart, at vi 

ikke kan lade være med at forholde os til hinanden, da vi jo konstant 

udsender en masse signaler til vores omverden, og at det er på baggrund 

af disse signaler, vi former et billede og en holdning om hinanden. Et 

billede og en holdning, der er rodfæstet i den enkelte elevs og lærers 

forståelse af verden og vores præferencer, værdier og normer.  

Hele min rygsæk, der indeholder alt, hvad der er mig, er med til at skabe 

mit billede af verden. Et billede, der er unikt og umuligt at gengive fuldt 

ud til andre. Et fuldstændigt subjektivt billede, der er skabt gennem 

oplevelser og erfaringer, analyser og fortolkninger, kasser og firkanter, 

eller cirkler og romber inde i mit hoved – skabt af mig, ene og alene for at 
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jeg kan forstå verden. Det har vi gjort, hver især, med det resultat, at der 

ikke findes to verdener, der ligner hinanden. Så når vi sanser og erkender 

vores omgivelser, da sker der ikke en direkte overførsel af det derude og 

ind i vores system. Vi skaber vores egen verden, vores egen sandhed. 

Hvad vi er i stand til at erkende er således et komplekst produkt og 

resultatet af vores sansninger, genetik, præferencer, relationer, 

uddannelse, opdragelse, værdier, drømme og forestillinger.  

Disse personlige og individuelle verdener, at vi alle har vores eget univers, 

betyder, at vi lever i et multivers, og konsekvensen er, at vi aldrig kan få 

fuldstændig adgang til andres verden og virkelighed. Der er derfor lige så 

mange forståelser af virkeligheden, som der er mennesker. 

Dette betyder imidlertid ikke, at vi ikke kan skabe en koordineret 

virkelighedsforståelse. Det er netop et af vores store mål som 

højskolelærere. Vores sprog gør det muligt for os at koordinere vores 

handlinger, forståelser og verdensbilleder. Fra vores perspektiv handler 

kommunikationen dermed om at skabe og medskabe disse koordinerede 

virkelighedsopfattelser. Vores kommunikation bliver ikke bare en 

overførsel af mening, men derimod en medskabende proces, hvor 

multiverset er vores fælles platform og det er på denne platform, vi skal 

prøve at skabe en fælles forståelse for hinanden. Ikke dermed ment, at vi 

kommer til, fuldt ud, at forstå hinanden – men derimod, ment som et afsæt 

til at skabe en fælles forståelsesramme for vores videre dialog. 

Det bliver en dialog, der må og skal basere sig på nysgerrighed og lyst til 

at engagere sig i den andens subjektive univers. Vi arbejder ud fra, at vi 

skal knytte an til den andens erkendelser for, derigennem bedre at kunne 

forstå de signaler og budskaber, der bliver udsendt. I stedet for at udtrykke 

vores vurdering af en situation, skal vi derimod være nysgerrige omkring 

den andens perspektiv, og hvad der mon er vigtigt, meningsfuldt, 

inspirerende og engagerende for den anden. 

I denne anerkendelse af den anden ligger vores kongstanke: At andres 

tanker, udsagn og handlinger er meningsfulde for dem. Det er deres 

verden og deres sandhed. Vi tror derfor ikke, at der er nogen mennesker, 

der i udgangspunktet bevidst vil gøre ondt på den ene eller anden facon, 
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men at de handler efter deres bedste overbevisning, og at deres 

handlinger giver mening i deres verden. Det handler om at tænke 

respektfuldt om enhver anden, og at der i denne grundlæggende 

respektfuldhed ligger troen på, at alle er kompetente i forhold til noget, 

og at alle ønsker at bidrage til fællesskabet. 

Med disse tanker i hu vender vi derefter pilen indad for eleverne. Vi vil 

have, at de forholder sig til sig selv! De skal kunne kigge på sig selv og 

italesætte, hvad deres bidrag er. Hvad er det de giver til fællesskabet, til 

hinanden, til sig selv? Det er på baggrund af denne selvrefleksion, at den 

dybere læring og dannelse ligger for den enkelte. Dels for at spore ens 

egen udvikling, men også den energi, der ligger i den erkendelse, at man 

er et kompetent aktiv for fællesskabet og sin næste. 

Det er med baggrund i disse tanker, der faktisk oftest slet ikke er tanker, 

men handlinger, at vi praktiserer højskole på GIV. Det er ikke altid det 

lykkes, men det er intentionen. Når det lykkes, så er det noget af det, vi 

kalder ”go´ højskole”.  
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”Go’ højskole” 
På lærerværelset på GIV hører man ofte bemærkninger om ”at det var go’ 

højskole”. Det er ikke så let at beskrive ”go’ højskole” eller hvordan den 

opstår. Den ”go’e højskole” er en pærevælling af højskolernes hovedsigte 

om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, GIVs 

værdigrundlag samt kravene til Undervisning af Bred Almen Karakter samt 

vores (pædagogiske) ideer, håb og drømme. 

På lærerværelset er ”go’ højskole”, når eleverne opnår nye indsigter - om 

sig selv og hinanden. Vi ser det, som en stor opgave, at give eleverne 

selvindsigt i egne stærke og svage sider, at udfordre disse sider. Eleverne 

skal sættes i en masse situationer, hvor deres egen og omverdenens 

reaktioner giver anledning til selvrefleksion. Samtidig skal eleverne 

opleve, at andre ikke oplever verden som dem selv, få forståelse for 

andres situation, tanker og handlinger. Eleverne skal altså opnå empati. Til 

disse ting er fællesskabet et vigtigt arbejdsredskab, som netop gør os som 

undervisere i stand til at skabe refleksion ved eleverne.  

Vi vil have eleverne til at tænke sig om, vurdere sig selv og deres 

omverden på ny. Ikke fordi de skal skifte mening, men fordi de skal tage 

stilling, og ikke bare bevidstløst flyde med. Eleverne skal forholde sig til 

sig selv, til samfundet og til fremtiden. Vi vil gerne lade eleverne finde 

deres egne kampe, som de så kan kæmpe videre efter højskoleopholdet.  

Ud fra vores forståelse af ”go’ højskole” begyndte vi i nogle perioder at 

arbejde meget målrettet mod dette. Det gav sig udslag i, at vi indførte 

flere temaer, som i perioder lægger beslag på mange eller alle af 

skemaets og døgnets timer.  
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Temaer – eller hvad det nu hedder 
Med ovennævnte indstilling til højskolens formål og virke, blev vi på GIV i 

2011 nødt til at lave en række ændringer. Hvis vi ville opnå mere af den 

”go´e højskole”, så måtte vi arbejde lidt anderledes. Eleverne skulle ikke 

altid kunne vælge emner og fag. Der skulle være ting og emner, som vi 

beslutter og bestemmer over. Noget alle eleverne skal igennem. Dermed 

blev temaperioderne født.  

Der har altid været en række anderledes uger under et højskoleophold på 

GIV, men vi gjorde det til en fast bestanddel af et ophold, da vi skabte det, 

der blandt lærerne hedder temaer. For eleverne er ordene tema eller 

temauger imidlertid behæftet med mange tidligere erfaringer, og de er 

tilsyneladende ikke alle positive. Derfor hedder temaerne overfor eleverne 

forløb, eller har ganske enkelt en overskrift.  

Motivationen for at gå i gang med temaer var, at vi gerne ville være bedre 

til at bryde vores egne opdigtede faggrænser og udnytte kostskoleformen. 

Vi ville gerne bryde med skemaets faste struktur, og vi vil gerne forstyrre 

eleverne, give dem indtryk, oplevelser og tanker, som de ikke havde troet 

eller forestillet sig. Derfor skulle temaerne bestå af obligatoriske 

aktiviteter, og kun i begrænset omfang indeholde valgmuligheder. 

Samtidig kunne vi gå i gang med de emner, som eleverne ikke 

nødvendigvis ville vælge, måske fordi vi ikke har været dygtige nok til at 

gøre dem ”sexede”.  

Det, der definerer temaer på GIV, er uger, hvor alle skemaets ikke 

idrætslige timer er slået sammen, så lærere og elever sammen kan 

udforske et eller andet emne. I mange tilfælde flytter vi også lidt på 

idrætsundervisningen, så vi kan udnytte højskolens 24 timer bedre. 

Temaerne har forskellig længde, fra én og helt op til fem uger. Erfaringen 

er, at to uger er lige kort nok, mens tre uger er for langt. Temaerne 

gennemføres af en mindre gruppe undervisere, der sammen koordinerer 

og underviser. 
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Nedenfor vil vi mere konkret beskrive to temaperioder, som vi har 

gennemført. De to temaer er valgt, fordi de er forskellige i indhold, 

opbygning og længde, så de kan på den måde vise en del af spændvidden 

i det, vi på lærerværelset på GIV forstår som temaer.  

GIV IGEN 
GIV Igen har været overskrift for flere temaperioder på GIV. Her tages der 

udgangspunkt i et tema, som det blev gennemført i maj 2013. Perioden 

er et godt eksempel på et forløb, hvor idrætsfagene ikke er inddraget i 

temaet, men foregår sideløbende med temaet.  

Temaet opstod omkring begreberne empati, samfundssind, altruisme og 

frivillighed. Begreber som vi mente, var afgørende, at eleverne stiftede 

bekendtskab med, tænkte over og tog med sig. Vi havde ikke færdige svar, 

som eleverne skulle overtage, men ønskede at udforske begreberne 

sammen med eleverne. Vi ville udfordre eleverne, sætte tanker i gang og 

forhåbentlig tvinge dem til at tage stilling. Under alle omstændigheder 

skulle de have oplevelser. For at bevare nogle af refleksionerne skulle 

eleverne tage billeder gennem forløbet. Ud af de forhåbentlig mange 

billeder skulle de i grupper vælge et eller to ud, som de skulle skrive en 

tekst til. Billederne skulle bruges til udstilling på højskolen og trykkes i den 

lokale avis.  

Undervisningen i temaet bestod af et par korte oplæg om det tekniske i 

fotografering og billedbehandling, men ellers hovedsageligt af tre store 

arrangementer, der skulle planlægges og gennemføres. Det drejede sig 

om Mini-OL, der var en aktivitetsdag for op mod 400 børnehavebørn, 

Grønspættedagen, hvor eleverne blev sendt ud og gøre forskellige gode 

gerninger for borgerne i Viborg samt Specialskolernes LandsIdrætsStævne 

(SLIS), hvor 500 specialskoleelever dystede, konkurrerede og festede i 

Viborg. I alle tre arrangementer skulle elever give noget til andre.  

Håbet var, at de meget forskellige grupper og arrangementer ville give 

eleverne forskellige perspektiver på og erfaringer med det, at give (igen).  
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GIV IGEN 
 

Gymnastik og Idrætshøjskolen ved Viborg 

– i daglig tale GIV – arbejder i maj 2013 med temaet GIV IGEN. Her skal 

eleverne give igen forstået på den måde, at de skal give oplevelser, hjælp 

og gode gerninger videre. Derigennem skal de få indblik i udbyttet af at 

give noget til andre. De skal finde ud af om det kan måle sig med indsatsen, 

og hvad det betyder at modtage noget fra andre. I temaet skal elever og 

lærere blive klogere på frivillighed, altruisme, demokrati, medborgerskab og 

samfundssind. Desuden vil borgerne i Viborg på  forskellig måde opleve, at 

eleverne ”giver igen”.  
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Resultatet blev en række billeder med tekst, og en masse diskussioner 

og refleksioner hos eleverne.  

Billederne og refleksionerne var mange og meget forskellige. De udsprang 

af elevernes oplevelser, og blev kvalificeret gennem workshops og 

diskussioner. Vi oplevede, at eleverne havde stort engagement i de tre 

arrangementer, og at de fik helt konkrete oplevelser med forløbets 

centrale emner. De konkrete oplevelser blev udsat for refleksioner blandt 

andet gennem billederne og diskussionerne om dem.  

	

 
- 2 - 

GIV Igen 

	
	

Hvad GIV’er du? ”Spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig. Spørg, hvad du kan gøre for dit 
land…” Sådan sagde John F. Kennedy i sin berømte indsættelsestale, da han i 
1961 tiltrådte som USA’s 35. præsident. Ordene er med jævne mellemrum 
blevet trukket frem som en påmindelse om, at vi alle har et ansvar for at 
bidrage til det samfund, vi lever i. Man kan blive overvældet af at have 
ansvar for et helt samfund, men i dagligdagen lever vi det (forhåbentlig) ud, 
ved at tage et ansvar over for venner, familier og andre medmennesker.  
Med John F. Kennedy’s ord i baghovedet kan man spørge: Hvad har du gjort 
for andre i dag? Helt naturligt giver dette flere spørgsmål, nemlig: Hvorfor? 
Hvad fik de ud af det?  - og hvad fik du ud af det? Netop disse spørgsmål skal vi sammen undersøge i gennem ugerne 20, 21 og 
22. Vi tror ikke, vi kan komme til entydige svar på spørgsmålene, men vi kan 
hver især blive klogere på svarene.  I vores jagt på svar har vi sørget for mindst tre muligheder for at give. I skal 
give til 300 børnehavebørn ved Mini-OL, til 4-500 udviklingshæmmede ved 
Specialskolernes LandsIdrætsStævne (SLIS) og til mange forskellige ved 
Grønspættedagen. Vi er sikre på, at dem I giver til, vil giver Jer noget igen, 
men vi ved ikke hvad. Vores fælles jagt på svar skal blandt andet ske gennem fotos. I grupper skal I 
dokumentere, reflektere, diskutere og fotografere. I skal indfange essensen af 
spørgsmålene og svarene i fotos. De bedste fotos skal fremkaldes og indgå i 
en udstilling som skal vises internt og eksternt. Disse fotos skal desuden 
bringes i Viborg Folkeblad.  Vi slutter vores søgen på svar af med et foredrag, hvor Jeres fotos også skal 
vises. Foredraget er med Emilie van Hauen og hedder ”Farvel ego-fest – og 
goddag til formål og fællesskaber”.   
Vi glæder os til at jagte svar sammen med Jer – og til at ”give igen” 
 
Ane, Mette, Henrik, Hans, Michael og Jens  
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Med holdet i ryggen. 
Dette er en temauge, som inddrager alle elevernes undervisningstimer og 

mange flere timer – i løbet af 5 dage –. Det er også en uge, hvor der ofte 

er enkelte ”nye elever”, som er startet dagen forinden – og derfor virker 

ugen som en samarbejdsuge, hvor alle lærer mere om de andre på holdet 

og meget mere om sig selv i gruppeprocesser.  

Det er en uge, hvor der er fokus på teamwork, accept af og forståelsen for 

styrken ved forskellighed. Ugen giver eleverne refleksioner over proces og 

gruppedynamik, erfaring med at arbejde med proces og resultatmål, og 

en uge hvor eleverne mærker konsekvensen af handlinger og 

beslutninger. 

Eleverne bliver i starten af ugen præsenteret for forskellige teorier om 

teamwork, beslutningsprocesser, målsætning, værdiformulering, 

kommunikation, ressourcer, personlighedstyper og intelligens. I løbet af 

ugen kommer disse teorier i spil i praksis gennem planlægning, træning, 

konkurrencer, diskussioner og refleksioner.  

Eleverne bliver i starten af ugen delt ind i et antal hold, som ”man fungerer 

i resten af ugen”. 15-18 elever pr. hold er passende. Holdene skal i løbet 

af ugen konkurrere i 4 forskellige discipliner af meget forskellig karakter. 

Konkurrencerne er spredt lidt ud over ugen, men kulminerer den sidste 

aften og dag. Holdene skal selv forberede sig, træne og øve til 

konkurrencerne. De fire discipliner, som vi lader eleverne konkurrere i er:  

Dans – rytmisk gymnastik – hvert hold skal producere en lille serie, som 

der er specifikke krav til, blandt andet at alle skal deltage. 

Volleyball – hvert hold skal stille med to hold og der spilles turnering 

henover ugen. 

Svømning – 4 utraditionelle discipliner, hvor der både er fokus på 

samarbejde og svømmefærdigheder. 

PTT – praktisk team træning – en række udendørs opgaver, hvor der 

fokuseres på organisering, ressourcefordeling, samarbejde, kreative 

løsninger og effektivitet 
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Hver dag mødes holdet med en lærer, og her reflekteres der over 

forskellige emner. Ved dette møde italesættes mange af de oplevelser, 

frustrationer, op- og nedture og udfordringer, som holdet og den enkelte 

står i, og disse møder bevidstgør og udvikler både den enkelte og holdet. 

Samtidig sættes holdets proces i relation til den teori, som eleverne 

arbejdede med den første dag.  

Der opstår meget tætte relationer og kendskab til hinanden på holdene i 

denne uge, og der optræder både dyb frustration, hjælpsomhed, glæde – 

ja både følelsesregister og energiniveau bliver presset til det yderste. En 

stor del oplever små kriser undervejs, men det stærke gruppesammenhold 

bringer alle gennem kriserne, og fredag eftermiddag  

Når ugen er omme, den sidste konkurrence er afviklet, holdets evaluering 

er forbi, og der er kåret en formel vinder – sidder alle hold og hver enkelt 

deltager tilbage med en stærk følelse af, at jeg har givet det ypperste, og 

vi er alle vindere i kraft af den indsats, vi hver især har ydet og de 

oplevelser, vi har haft.  

Når man taler med tidligere elever, er ”Holdet i ryggen” noget af det første 

eleverne nævner, når talen kommer på, hvad de kan huske fra deres 

højskoleophold. Som underviser er det en fantastisk uge, for alle elever 

viser nye sider af sig selv, motivationen hos eleverne er i top, og man 

kommer tæt på eleverne i mange forskellige situationer. 

Udfordringer, værdier, grænser 

At gøre en forskel 

Med holdet i ryggen 

GIV 1000 km challenge 

Samvær, nærvær, fællesskab 

Proces, produktion og provokation 
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Giv eleverne en overraskende 
oplevelse 
I forbindelse med enhver pædagogisk aktivitet vil der være en forventning 

eller en forforståelse hos eleverne. Det betyder også, at eleverne vil være 

motiverede i en eller anden grad til det, de udsættes for i undervisningen. 

Vi har en erfaring med, at eleverne ofte har mødt teoretiske oplæg, som 

opstart for et nyt emne eller forløb.  Den traditionelle tilgang til læring har 

været, at uden et teoretisk fundament foregår der ingen læring.  Derfor 

kan det somme tider være en fordel at starte anderledes eller 

overraskende, da det kan give en anden motivation – en anden tilgang til 

det emne eller den aktivitet, man skal i gang med. På denne måde tager 

vi afsæt i eleven frem for stoffet. 

Et eksempel kan være, da vi i efteråret 2015 vil gøre eleverne bevidste 

om folkeafstemningen om EU-retsforbeholdet. Formålet med 

undervisningen er, at vi vil give eleverne viden om, hvad afstemningen 

drejer sig om, og opfordre eleverne til at udnytte den demokratiske 

rettighed, det er at stemme. Hvis vi havde valgt den traditionelle tilgang 

til læring, ville vi have startet med en ”spændende Power-Point-

præsentation”, som detaljeret havde præsenteret retsforbeholdet, så vi 

var sikre på, at alle eleverne havde samme afsæt. I stedet vælger vi noget 

andet. Vi samler eleverne i foredragssalen, og beder dem om at rejse sig 

op. Derefter spørger vi dem om, hvem, der ved, hvad de vil stemme til 

den kommende folkeafstemning.  Ja- og Nej-sigere placerer vi i hver sin 

side af lokalet, og så spørger vi, om kendskabet til afstemningens emne, 

hvorefter eleverne igen deles i 2 grupper. Afslutningsvis placerer vi resten 

i de to grupper. Nu har alle elever været oppe at stå, mange har sat sig 

ved siden af en ny person og alle er blevet en del af en gruppe.  

Vi oplever at effekten af denne opstart er, at alle har været aktive, så både 

de motiverede og eventuelle mindre motiverede er blevet aktiveret. Der 

er skabt en anden form for motivation i gruppen – blandt andet fordi det 

kan være nyt og spændende med nye samarbejdspartnere. Det stiller i 
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hvert fald andre krav til deltagerne, end hvis man vælger den ”nemme 

løsning” – at arbejde sammen med de nærmeste. Eleverne har været nødt 

til at forholde sig til, hvad afstemningen drejer sig om – og alle svar har 

været ligeværdige – alle svar er blevet brugt til noget – også dem, der 

svarede ”Ved ikke”. Spørgsmålet om retsforbeholdet er allerede blevet 

mere nærværende for alle – og lysten til at sætte sig ind i stoffet samt 

tage stilling er øget. 

Et andet eksempel er, når vi skal i gang med temaugen ”Med holdet i 

ryggen”, som er beskrevet på s.24. Vi har startet andre temauger fælles i 

foredragssalen med et oplæg og en gennemgang af ugens program, men 

denne gang starter vi med en praktisk øvelse i en mindre gruppe på 15 

personer i et klasselokale. Her præsenteres eleverne for en konkret 

samarbejdsopgave – ”Kartoffeløvelsen”. Øvelsen går ud på, at hver elev 

får en kartoffel, og skal kunne genkende den med bind for øjnene. Herefter 

gemmer vi kartoflerne i et lokale. Det kan være et ganske almindeligt 

klasselokale. Eleverne skal nu med bind for øjnene finde kartoflerne, og 

sørge for, at hver får sin kartoffel. Man kan udpege et par, der ikke må 

sige noget under øvelsen eller andre bespænd, som udfordrer eleverne. 

Med ”kartoffeløvelsen”, hvor vi går lige på ugens emne, samarbejde, uden 

at snakke om, hvad læringen og erfaringerne skal være af opgaven. 

Eleverne prøver teamwork og kommunikation på egen krop med sig selv 

som aktive deltagere, og alle er med – og giver mange eksempler på både 

god, mangelfuld og dårlig kommunikation. Det tydeliggør behovet for og 

effekten af at kommunikere klart og tydeligt, vigtigheden af at få alle med 

i beslutningsprocesser og handlinger og styrken ved at alle bidrager. 

Motivationen for at lytte til det teoretiske oplæg om teamwork, ”det gode 

hold”, anerkendende tilgang, forventningsafstemning og andre elementer 

af det gode samarbejde får en helt anden dimension, og mange af 

eleverne får undervejs ”Aha-oplevelser”, når der teoretiseres over de 

konkrete oplevelser, eleverne havde i forbindelse med kartoffeløvelsen. 
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”If it  
doesn’t 

challenge 
you  – it doesn’t  change you”    

 
Navn: ______________________  
Hold :_____ 	

 

 

”Det er   
andres   

grænser,  
du kan  

overskride.   

Dine egne  
kan du  
flytte.” 

Grænser, værdier og udfordringer 

23. februar – 5. marts, 2015 
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Fokusér på det, der lykkes!  
Som undervisere er vi ofte selvkritiske, og efter endt undervisning så 

ærgrer man sig over, at eleverne ikke fik alle de vise ord eller perspektiver 

med, som undervisningen indeholdt. Det oplever vi i høj grad også. Af og 

til fylder de tre, der ikke kom, eller var uengagerede i undervisningen 

mere end de 8, 28 eller 78, der deltog med liv og sjæl. Derfor forsøger vi 

på at fokusere på det, der lykkes. Vi har måtte acceptere, at vi ikke kan 

kontrollere alle forhold i undervisningen. Der kan være relationelle eller 

personlige forhold, der gør, at eleverne ikke får det udbytte, som var 

hensigten med undervisning. Kærestesorger, forskellige døgnrytmer, 

menuen til frokost, forholdet til sidemanden er kun nogen af de faktorer, 

der har indflydelse på elevernes læring. Med alle disse faktorer in mente, 

så er det værd at fokusere på, når læringen lykkes.  

I efteråret har vi efter introugen et to ugers tema om kommunikation. 

Målet er, at eleverne lærer om egen og andres kommunikation, men også 

at eleverne lærer hinanden at kende på forskellige måder. I anden uge 

annoncerer vi et aftenforedrag om ordenes etymologi ved Overbibliotekar 

B. Rillesen. Foredraget er et dække, som skal give eleverne en af de 

overraskende oplevelser, vi tidligere har beskrevet. I stedet for foredraget 

skal eleverne gennem en længere kommunikationsøvelse, hvor de 

arbejder i 4 hold, som skal hjælpe hinanden på tværs af holdene, for at 

alle kan lykkes. Dagen efter mødes alle elever i spisesalen for at reflektere 

over øvelsen og temaet generelt. Refleksionen sker i de hold, som 

eleverne har været i inddelt i, og tager udgangspunkt i deres oplevelser 

af og tanker om øvelsen. Under refleksionen snakker og diskuterer 

grupperne, men en enkelt gruppe er temmelig overfladisk og bliver hurtigt 

færdig. De spørger, om de må gå videre med den individuelle refleksion, 

og begynder at snakke om den kommende weekend og meget andet. En 

anden gruppe forholder sig helt anderledes til opgaven. De sætter sig i en 

rundkreds, reflekterer og diskuterer koncentreret, og afslutter på eget 
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initiativ med en anerkendende runde, hvor de hver især modtager ros fra 

holdmedlemmerne i forhold til deres personlige kommunikative evner.  

De to grupper har samme udgangspunkt, men resultatet er meget 

forskelligt. Hvor vi tidligere ville diskutere, hvorfor den gruppe, der blev 

hurtigt færdig, ikke fik mere ud af opgaven og refleksionen, sætter vi nu 

fokus på, hvorfor det lykkes, for den anden gruppe. Vi accepterer, at vi ikke 

kan kontrollere alle forhold, og fejrer, at den ene gruppes refleksion 

oversteg vores forventninger. Vi accepterer, at nogle grupper, elever, 

sammenhænge kan man stå på hovedet for, og forsøge at gøre alt det 

rigtige processuelle, men lige lidt hjælper det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

	

  
 

KOmmunikation ?!?  
Efteråret 2016 

	
	  Kommunikation ?!? 

 

Efteråret 2016 

Kommunikation  

hvad, hvornår og hvordan? 

	
Vi kommunikerer hele tiden. Selv når vi forsøger ikke at kommunikere, 

er det kommunikation. Tænk bare på, når du ikke tager telefonen, når 

din mor ringer eller ikke besvarer en sms eller mail, om noget, du helst 

vil undgå.  

Vi kommunikerer verbalt og med kroppen, og vi bruger hjælpemidler 

som telefon og computer til at kommunikere med.  

Ved siden af vores egen kommunikation, skal vi forholde os til andres 

kommunikation. Vi aflæser hele tiden omverdenens signaler og 

forholder os til dem.  

 
Gennem to uger skal vi sammen arbejde med kommunikation. Vi skal 

sammen blive klogere på, hvordan man kan kommunikere af 

forskellige kanaler, hvordan man kommunikerer forskelligt til 

forskellige personer, og hvordan man kommunikerer forskellige 

budskaber.  

Vi vil også øve os, hvordan vi kommunikerer, og hvad vores 

kommunikation i virkeligheden siger. Samtidig skal vi øve os rigtigt 

meget i at forstå, hvad andre kommunikerer. Vi vil altså have fokus på 

den personlige kommunikation.  

Gennem de kommende uger håber vi, at vi alle kommer lidt tættere på 

din personlige kommunikation! 

 
 
 Vi glæder os! 

 
Hans, Henrik, Johnnie og Jens 
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Ryst elevernes verdensbillede – før de 
opdager det 
En væsentlig del af et højskoleophold er at udtrykke, afprøve og muligvis 

flytte ved elevernes og vores holdninger.  

Én måde vi på højskolen har arbejdet med dette, er gennem et forløb om 

kommunikation: 

Umiddelbart efter introugen for et nyt elevhold, går vi i gang med et to 

ugers temaforløb for eleverne. Overskriften for forløbet er kommunikation. 

Med udgangspunkt i et forestående valg til folketinget, skal eleverne 

arbejde med kommunikation i forskellige sammenhænge. I dette tilfælde 

som en del af en valgkamp for politiske partier; hvordan formidler et parti 

sine værdier, sit partiprogram m.v., hvordan når man sin målgruppe og 

med hvilke medier.  

Eleverne er på forhånd inddelt i grupper, som skal repræsentere de 

forskellige politiske partier. Grupperne er inddelt med hensyntagen til køn, 

alder, uddannelse, fremtræden m.v., men ikke hensyntagen til elevens 

politiske ståsted.  

Som opstart på temaforløbet, gennemfører alle et prøvevalg. I skolens 

gymnastiksal er opstillet en række valgbokse, hvor eleverne skal ind, og 

sætte sit kryds. Valgresultatet bliver præsenteret for alle.  

Efterfølgende trækker en repræsentant fra hver gruppe et poliske parti, 

som det så er gruppens opgave at repræsentere. Gruppen skal nu 

organisere og kommunikere deres pågældende parti og forestå partiets 

valgkamp. I gruppen skal de vælge en partileder, pressekretær, 

partimærkesager, økonomisk politik of så videre. Ligeledes skal de løbende 

tage stilling til forskellige problematikker, som bliver stillet som opgave 

fra undervisernes side; komme med udtalelser, afholde paneldebat med 

specifikke emner, lave valgvideo, slogans og hvad der ellers skal til, for at 

partiet får deres budskab igennem til deres målgruppe.  

Finalen på projektet er at etablere en messestand og arrangere en 

paneldebat. På messestanden skal eleverne udtrykke deres politiske parti 
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gennem, video, plakater, musik og andre kommunikative virkemidler. 

Grupperne er selv ansvarlige for at planlægge og gennemføre 

paneldebatten med deltagelse af de rigtige ungdomspartier.  

Gennem forløbet og arbejdet som politisk parti, opnår eleverne en indsigt 

i kommunikation, målgrupper, forskellige medier, og fås samtidig afprøvet 

egne holdninger ift. forskellige politiske emner. Ved at skulle 

kommunikere andres holdninger på en troværdig måde, bliver de nødt til 

at fordybe sig i andres måde at opfatte verden på.  

Eleverne gik i grove træk fra at være passive modtagere, og nogle tilfælde 

politisk uinteresserede og uengagerede til at være aktive kommunikatører 

og være aktive demokrater. Det var der nok nogle af dem, der ville have 

forsvoret, da de startede på højskolen, men deres verdensbillede var 

blevet ændret.  

  

Her hvor fortids myter svæver 

og med fremtid knytter bånd, 

her hvor himlen højt sig hæver,  

er der plads til krop og ånd. 

Tyr, som uden særlig klagen 

gav sin hånd til fællessagen,  

minder os om det, vi ved:  

Her bli’r drømme virk’lighed.  

 

2. og 3. vers af 

 ”Her bli’r drømme virkelighed 
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Skab vekselvirkning mellem 
målrettethed og eventyrlyst 
Når vi underviser i springgymnastik på højskolen, oplever vi ganske ofte, 

at eleverne positionerer sig ret klart, ud fra to tilgange: 

Den ene tilgang bærer præg af en udtalt målrettethed i undervisningen, 

hvor eleverne præcis ved, hvad de gerne vil have ud af timen, hvordan 

det skal klares, og i hvilket tempo udbyttet skal forløses. De ved altså 

hvilke spring, de gerne vil lære og kommer med en klar forventning om, 

at vi er deres ”go-to-guy”. Vi er vildt glade for denne målrettethed, som 

disse elever kommer med! 

Den anden tilgang er mere præget af oplevelse og eventyrlyst. Eleverne 

med denne tilgang synes næsten ligeglade med, hvilken aktivitet vi har 

gang i, bare de kommer til at prøve noget nyt og spændende hele tiden. 

De minder lidt om en light-udgave af en adrenalinjunkie. ”Skal vi ikke lave 

noget vildt i dag?” eller ”Lad os nu bare prøve noget nyt?” er typiske 

udsagn fra disse elever fra timens start. Disse elever er herlige at have 

med at gøre, med deres humør og uforbeholdne gå-på-mod – så længe, 

der er nye udfordringer i sigte. 

Man skulle umiddelbart tro, at lykken er gjort, da motivationen 

tilsyneladende er i top hos begge elevgrupperinger til trods for forskellige 

tilgange. Dog er det vores oplevelse, at eleverne ret hurtigt ”strander” i 

stilstand, hvis ikke deres tilgang udfordres.  

De målrettede elever løber som oftest hurtigt ind i frustration over, at de 

nye spring ikke læres hurtigt nok, at der er tekniske momenter, de ikke 

mestrer godt nok, eller at vi, efter deres mening, ikke tilrettelægger 

undervisningen tilpas effektivt. 

 Om de eventyrlystne elever, kan det ikke siges, at de bliver frustrerede i 

samme grad som ovennævnte gruppe. Disse elevers aktivitetsniveau og 

gå-på-mod er dog til at overskue efter nogle gange, hvor de oplever, at 

det ikke er nok kun at være maksimalt begejstret og lidt af en vovehals. 



36 

Man er faktisk nødt til at tilegne sig nogle færdigheder for kunne gå videre 

til næste adrenalinrush. 

Vi risikerer at ende med tre utilfredse parter i denne situation. 

Én gruppe frustrerede og utålmodige elever, én gruppe der gået helt kold 

i gentagelser og tekniske detaljer og ikke mindst en underviser, der er 

langt fra sin optimale position i flowkurven.  

Vores måde at skabe ”god anderledeshed” på er faktisk at bruge den ene 

gruppes tilgang på den anden. Det skal forstås sådan, at de elever der er 

meget målrettede får nogle udfordringer i forhold til deres målrettethed, 

og modsat prøver vi at give ”eventyrgruppen” nogle konkrete mål, som 

de skal forsøge at nå. I praksis handler det for os om, at skabe en form for 

konvergens hen i mod, at vores elever bliver selvstændige i 

undervisningen og selv kan styre graden af fordybelse i den givne aktivitet. 

Dette kan nemlig være en udfordring i springgymnastik pga. diverse 

risikomomenter såsom uhensigtsmæssige landinger (på hovedet etc.), 

eller at vi fysisk skal hjælpe springeren ved at tage i mod i 

springmomentet, for at springeren tør lave springet. 

I udgangspunktet lyder det utroligt simpelt, men vores oplevelse er, at det 

har en fantastisk effekt, som skærper opmærksomheden hos eleverne 

omkring faget på en måde, der er konstruktiv i forhold til at blive en 

dygtigere springer. Det, som sker metodisk, er, at der rettes fokus på nogle 

konkrete elementer, som skal være opfyldt hver gang. Derved bliver 

eleverne mere eller mindre ubevidst optaget af læringsmetoderne, i 

stedet for kun at nå et konkret mål eller bare få et ”rush”. 

Et eksempel kan være indlæring af forlæns skrue på salto. Et skruespring 

handler om at kombinere to rotationsmomenter om hver sin akse af 

kroppen. Det er et krævende spring i forhold til teknisk formåen og 

tålmodighed i opbygningen. Derimod er det ikke et voldsomt spring, så 

det kræver ikke nødvendigvis at man er særligt modig. Da der er to 

rotationsakser i springet handler første fokuspunkt om rækkefølgen af 

rotationer! Vores faste vending i undervisningen lyder nogenlunde 

således: ”Man skal sætte en skrue på en salto, ikke omvendt!” 
Det betyder altså; at man skal rotere over den ene akse før den anden. 
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Dette trænes på forskellige redskabsopstillinger, der hver især har et 

specifikt biomekanisk fokus, som i denne kontekst ikke er relevant. Det 

handler for os overordnet om, at vores elever har fokus på ovenstående 

grundsætning. 

Det andet fokuspunkt omhandler det tempo, hvorved man kombinerer 

salto og skrue. 

Da det givne spring kræver en reaktionshastighed på under ét sekund, er 

det vigtigt at foretage den rette motoriske ”bevægelsesbaning”. Hvis vi 

går i gang med at udpensle, hvad det handler om for vores elever, taber 

vi dem med garanti. Det virker for komplekst og uvedkommende for 

eleverne, og gavner sjældent den enkelte elevs læringskurve. 

Derimod giver rigtig god mening, hvis eleverne får lov at lave en salto til 

landing på fødderne og i balance, for derefter at hoppe rundt om sig selv, 

i en halv skrue. 

Herved tydeliggøres fokuspunkt nr. 1, da det kræver, at man mestrer 

saltoen, før man kombinerer salto med en skrue; altså fokuspunkt nr. 2. 

Dette kan fortsættes nærmest i uendelighed, da det i denne 

sammenhæng er det samme princip, vi arbejder med, uanset om man 

skal gå fra at lave sin første halve skrue, til at gå fra salto med halvanden 

skrue til salto med to skruer. 

Måden udfordringerne reguleres på, er tiden eller impulsen hvor eleven 

springer. Er det en springer, der er helt uerfaren, nervøs eller bare optaget 

af at en bestemt detalje skal på plads inden næste skridt tages, øges 

tidsimpulsen, så springeren hele tiden har ”hovedet med” og gradvist øges 

hastigheden i springet. Er det derimod en erfaren springer eller måske en 

utålmodig type får vedkommende lov til selv at bestemme ”hvorhenne” i 

et springforløb de vil starte. Herved er de selv herre over tempo og 

udfordringsniveau, og de kan så bruge os eller deres springmakkere til at 

få tips og inspiration til videre udvikling. 

Vores undervisningsprincip i denne sammenhæng handler om at gøre det 

komplekse enkelt for vores elever, og at skabe konvergens i elevernes 

læringsrum. De får mulighed for at være selvstændige og kan fordybe sig 
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i de givne undervisningsaktiviteter. De kan bruge os eller de andre elever 

på netop den måde, de finder mest hensigtsmæssig. 

Efterhånden som vi kommer i gang, og eleverne får lært nogle 

færdigheder, opstår der faktisk tit interesse for at forstå de biomekaniske 

og motoriske principper lidt dybere, og netop her, er det vores oplevelse, 

at højskolelæringen opstår. Den gode ”anderledeshed” skaber ny rum, der, 

hvor de tilgange eleverne møder fagene med, brydes.  

 

 

  

 
Kan du se forskellen? 
Hvem gør en forskel for dig? 
Hvor er forskellen? 
Hvordan gør man forskel? 
Hvem er forskellen? 
Er du forskellen? 
Kan man gøre en forskel?  
Hvad er forskellen? 
Du gør forskellen! 

 

 
GIV arbejder med temaet  

”at gøre en forskel”.  	
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Det er i orden at tabe eleverne på 
skift 
Vi arbejder med alle elevtyper. Med de vildt forskellige elever vi har, - fra 

autister til artister - i vores undervisning, laver vi differentieret 

undervisning med et utal af vinkler. Nye elever, nogle som havde faget i 

sidste semester, nogle der er nysgerrige, nogle med 10 års erfaring, tykke 

og tynde, kommende instruktører og dem der har valgt faget som det 

mindst værste. 

Kort sagt: nogle som godt kan, men ikke rigtig vil noget, nogle som ikke 

kan noget, men som gerne vil, nogle som hverken kan eller vil og endelig 

dem der både kan og vil. 

Et eksempel kan være dans i 2. semester:  

Med dansefaget ønsker vi at arbejde med de glade, rytmiske og 

udadvendte genrer, som fx disko, funk, hip hop, house, jazz og pardanse. 

Eleverne har nu gået på højskole et stykke tid og har i nogen grad fået 

løbet deres træningshorn af sig. De er i højere grad klar til udfordringer 

der handler om at smide hæmninger og blotte sig kropsligt. De er klar til 

et fag, hvor det ikke handler om store muskler og det perfekte ydre. De er 

klar til at arbejde med deres generthed ved at udtrykke følelser gennem 

kroppen.  

Faget er udbudt som et fag, der henvender sig bredt til alle elever. I dette 

udbud ligger forskellige forventninger og håb fra både elever og 

underviser.  

De elever der ikke havde rytmisk gymnastik i 1 semester, var også den 

gruppe elever, som håbede på at få deres teknikker og kompetencer 

indenfor dans udviklet. Disse elevers forventninger skal i nogen grad styres 

mod, at de rent undervisningsmæssigt vil kunne finde inspiration til, når 

de selv underviser. Det er en flok elever der ved de elsker at danse og 

bevæge sig til musik, og denne flok elever kan let blive taberne i faget, 

fordi der skal tages hensyn til alle niveauer. Det er naturligvis et dilemma, 
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da faget jo egentlig kan siges at henvende sig mest til elever der i forvejen 

interesserer sig for at danse.  

Kommunikation omkring fremgangsmåde og opbygning af faget bliver 

vigtig, således alle kan se hvor de står i forhold til timernes indhold og 

form. Enhver undervisning er en balancegang, hvor indhold, form, niveau 

og kommunikation skal afstemmes og tilpasses eleverne.  Det er vigtigt at 

huske, at vi ikke rammer alle elever hele tiden, men målet er, at ramme 

dem på skift og selvfølgelig så ofte som muligt. 

De første dansetimer indledtes med lege, som havde fokus på, at bryde 

med det pæne og kontrollerede, egenskaber som er vigtige 

forudsætninger for at slå sig løs i dansen - at smide hæmningerne. Faget 

handler i høj grad om at lade sig rive med, glemme tid og sted og blot 

lade sig forføre, så bevægelse til musik bliver både sjovt og en nydelse. 

Det kan virke paradoksalt, at arbejde med det ”grimme” i et fag, som for 

nogen handler om at føle sig mere smuk og tiltrækkende. De første 

dansetimer indledtes ligeledes med lette systemiske sekvenser og 

pardanse til pop og diskomusik Herigennem opbyggedes en masse 

bevægelsesmønstrer og trin, som grundlag for senere indlæring af 

sekvenser og bevægelser. Gennem disse mønstre og trin trænes også 

rytme, evnen til at koordinere, evnen til omforme ord og forevisning til 

egen krop, men også at aflæse og spejle en bevægelse, samt det at 

orienterer sig i rummet blandt andre. Gennem pardans trækker eleverne 

hinanden med, det bliver ligesom sværere at stå af, da en anden er 

afhængig af, at du kan det. Ligeledes har holdøvelser og stafetter med 

dansetrin, været et godt redskab til indlæring, konkurrenceelementer taler 

uden tvivl til mange elever. Nogle eleverne skal lære at svede,  nogle skal 

lære at kikke andre i øjnene, nogle lærer at tage ansvar for fælles læring 

og hænge i, fordi timen hele tiden handler om at få alle med, nogle lærer 

at koncentrerer sig og holde ud, selvom kroppen og hovedet mærker 

frustration og er på overarbejde, nogle lærer at turde bevæge deres krop 

rytmisk i ædru tilstand sammen med andre og endelig lærer man at takle 

spontan glæde, smil og fornemmelsen af fællesskab, når man sammen 
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med en stor flok bevæger sig og mærker fornemmelsen af, at være 

sammen om noget idrætsligt og æstetisk udtryksfuldt. 

Fagligt får eleverne indsigt i forskellige typer af dans. De møder forskellige 

teknikker og de mærker fysisk og følelsesmæssigt hvordan bevægelse, 

musik og rytme hænger sammen.  

For de elever som tidligere har stiftet bekendtskab med dans og føler sig 

hjemme i både teknik og udtryk, er opgaven at få dem til at fordybe sig, 

således de forsat er søgende og oplevende. Den passionerede og 

motiverede danser vil kunne fordybe sig i grundbevægelser, og ved 

engagement og indlevelse få rigtig meget ud af timer, som er på 

begynder- og mellem niveau.  

Alle elever er vigtige medspillere for underviseren, både de øvede og 

begynderne skal motiveres, således de får lysten til at give noget af dem 

selv. Hvert genreforløb indeholder en koreografi, som gerne skulle 

motiverer både den øvede og nybegynderen. Alle skal så vidt muligt have 

det sjovt og føle, at de tilgodeses på enten teknisk eller via indlevelse. At 

arbejde gentagne gange med den samme koreografi giver eleverne 

evnerne til at fordybe sig, og at involvere sig følelsesmæssigt, således de 

opleve, at de kan fortælle historier med kroppen. Der vil være elever der 

oplever at følelser kan være lettere at vise end forklare, og at det er lettere 

at tolke kropssprog end talt sprog. 

Helt basalt er det for langt de fleste bare en fornøjelse at kombinere musik 

og kropslig aktivitet. 

Det er okay at tabe elever på skift, vi skal blot forsøge at finde andre veje 

og være opmærksomme, så vi også rammer eleverne på skift. 
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Lad eleverne vide, det er i orden at 
fejle 
Man kan ikke gå gennem livet uden at kunne fejle, og livet bliver svært 

og kompliceret, hvis du ikke mestre at fejle. Tør du at fejle, så tør du også 

at kaste dig ud i livet. For os er det er således et væsentlig mål i den 

elevernes dannelsesproces at lære dem; at det at fejle er en del af livet. 

Samtidig arbejder vi med, hvordan vi kommer videre, når fejlene kommer. 

Det er således en præmis for vores undervisning, at alle kan være med. 

Uanset niveau, så kan alle være med, og lære.  

Vi siger til eleverne, at de hellere skal komme galt af sted, end slet ikke 

komme af sted. Det stiller krav til, at undervisningen differentieres. Det er 

derfor væsentligt, at vi som undervisere, skal turde vise, at vi tør fejle, og 

at undervisningsmiljøet foregår i trygge rammer. Hvis vi som undervisere 

er forbilleder og eksemplariske på dette område, så bliver det mere 

acceptabelt at fejle for eleverne. Vi forsøger at skabe et trygt miljø, hvor 

det er accepteret og anerkendt at fejle.  

Det er vores opfattelse, at bruges det konstruktivt, så lærer eleverne mest 

af at fejle!  Hvis der er et miljø til stede, som bygger på tryghed og 

anerkendelse, skaber det også lyst til at eleverne tør kaste sig ud i noget.  

For eleverne, såvel som os selv gælder, at det vi har opnået for nemt, 

tillægger vi heller ikke så stor værdi. Eleverne skal kastes ud i situationer, 

der rykker deres grænser, eller fastslår, hvor grænsen går.  

Et eksempel kan være faget volleyball. Her er fejlkulturen helt 

grundlæggende, da spillet handler om, at nogen laver fejl, så de andre får 

et point. Eleverne, der vælger faget, har meget forskelligt niveau, hvilket 

giver ekstra udfordringer. Nybegynderne vil ofte lade de mere øvede tage 

så stort et ansvar som muligt, og selv tage så lille et ansvar som muligt. I 

sidste ende kan nybegynderne ende helt ude i det ene hjørne uden nogen 

boldkontakt. Så laver de ingen fejl, tænker de. Derfor er noget af det 

vigtigste indhold i volleyball accept af fejl og forskelligt niveau. Først når 

eleverne har det, kan vi få spillet til at flyde.  
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De urutinerede oplever, at den dag de træder frem, tager ansvar, ikke er 

bange for at lave fejl, da laver de faktisk færre fejl. De kommer til at indgå 

i spillet, og det bliver sjovere. De mere øvede oplever, at spillet bliver 

mere helstøbt, duellerne længere, og muligheden for taktiske og tekniske 

udfordringer bliver bedre, når nybegynderne melder sig ind. Derfor 

handler volleyball ikke om, eleverne laver fejl, for det gør de, men hvordan 

de håndterer det, når de gør.  

Et andet eksempel på, hvordan vi arbejder med evnen til at fejle er GIV 

1000 km Challenge. Det er en temauge, som eleverne på forhånd kender 

under overskriften: Samarbejde. Den første dag deler vi eleverne i hold på 

omkring 25 personer. Holdene arbejder med små samarbejdsøvelser, og 

får et teoretisk indspil til dette. Samtidig arbejder hver enkelt elev med 

sine personlige samarbejdskompetencer. I løbet af dagen får eleverne 

udfordringen: De skal sammen i holdet gennemfører en 1000km 

challenge. Vi har lavet en lang række discipliner, regler, tidsrammer og 

kilometer, som de skal gennemføre gennem 36 timer. Det foregår 

gennem alle 36 timer, og holdene skal selv sørge for fordeling af 

holdmedlemmerne på disciplinerne. En gang imellem holdes der 

holdmøder, hvor der ikke er nogen discipliner i gang. Det er meget 

centralt, at det er stillet som en udfordring for alle fire hold, og ikke en 

konkurrence, hvor der kan blive tabere, og enkeltes indsats kan afgøre til 

egen eller andres fordel.  

I løbet af de 36 timer bliver alle eleverne udfordret på fysik, søvn og teknik. 

Vores rolle som holdvejledere er, at skabe den rette stemning på holdet, 

hvor det er i orden, ”kun” at kunne løbe fem kilometer, når bare man 

beder om hjælp.  

Gennem de mange discipliner forsøger vi at udfordre forskelligt og meget. 

Derfor må de fleste også melde fra på et eller andet tidspunkt igennem 

udfordringen. Så må de andre træde til.  

Når holdene har gennemført de 1000 km, så har de en stor oplevelse af, 

at ydet noget særligt, men også at det var accepteret, de sagde fra, når 

de ikke kunne. De hjalp også selv, når andre sagde fra. Oplevelsen af at 

vælge eller disponere forkert har ingen uoverskuelig konsekvens for den 
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enkelte.  Fællesskabet – det at bede om eller få hjælp – er sikkerheden for 

succes. Det bliver trygt at fejle, og en med opbakningen fra 

holdmedlemmerne kender den enkelte elev sig selv bedre.  

  

	

  
Puslespil 1000 brikker 

Bike n’ Run.  150 km 

Dæktril 12 km 

Vandring med rygsæk 60 km 

Roning  50 km 

Klatring travers 5 km 

Svømning 20 km 

Dribling med bold 5 km 

Cykling  400 km 

Kajak 10 km 

Løbehjul  10 km 

Don’t drop the baby 8 km 

Løb  50 km 

Bjærgning 0,9 km 

MTB 200 km 

Dribling, fjerbold 4 km 

Dykkestafet 4 km 

Dæktræk 10 km 

Forhindringsbane 1 km 

Planke  0,1 km 

I alt 
 

  

	

GIV 1000 

c h a l l e n g e  k m  

	

GIV 1000 

c h a l l e n g e  k m  

Hvornår

Start  onsdag kl. 14.00

Slut  fredag kl. 02.00
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Led efter svarene og find flere 
spørgsmål sammen med eleverne 
Som undervisere stræber vi efter at kaste os ind i undervisningen åbent 

og uden forbehold.  

Når man leder efter svarene sammen med eleverne, viser man, hvem 

man er som menneske. Man inspirerer dem gennem det, at man selv er 

nysgerrig, selv deler interessen for at finde svarene og at man som 

menneske ikke ved alt, men har lysten til at udfordre sig selv og stille 

spørgsmål. 

Eleverne har ofte en forestilling om at underviserne ved alt og har styr på 

alt. Når man sammen leder efter svarene giver man eleverne en ro i det, 

at man fortæller dem at det er ok ikke at vide alt, så længe man har lysten 

til at stille flere spørgsmål.  

Dels for ikke at vinkle et emne kun fra et perspektiv, men også for at 

ramme de forskellige elever, deres forudsætninger for at lære og 

forskellige læringsstile, kalder på et behov for at give mange perspektiver 

på samme emne.  

Derved kan den enkelte elevs stillingtagen ske på et mere nuanceret og 

ordentligt grundlag. Derved får eleverne også en større selvindsigt, og 

således skal kunne forstå andre for at kunne forstå sig selv. Dette skaber 

også en bevidstgørelse af, hvorfor ser andre mig på en bestemt måde.   

Eksemplerne på hvordan vi stiller spørgsmål, uden at kende svarene kan 

vi finde fra mange sammenhænge i højskolehverdagen. Her kommer tre.  

Temaeksemplet: Når vi kaster os ud i temaperioder under overskriften: At 

gøre en forskel, hvor vi gerne vil ind på emner som empati, samfundssind, 

så har vi ikke svarene, og det gør vi elevene klart. Vi vil gerne udforske 

emnerne sammen med eleverne, blive klogere, diskutere og opleve. Når 

vi sender dem ud på et eksperiment i 48 timer, hvor de skal finde ud af, 

hvad der gør en forskel for dem, så er det netop et eksperiment. Når de 

kommer hjem efter de to døgn med stærke oplevelser af livet som 

hjemløs, af gæstfrihed, tilfældighed, fysiske og psykiske ressourcer og 
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meget andet, så er det eleverne, der svarer på spørgsmålene, som vi har 

hjulpet med at stille. Svarene afføder ofte nye interessante spørgsmål, 

som vi sammen kan blive klogere på.  

Festeksemplet: Når eleverne kommer og gerne vil holde en bryllupsfest 

for hele elevholdet, kunne vi fint have en spiseseddel klar med en to-do 

liste for, hvad de skal huske i festplanlægningen. I stedet lader vi eleverne 

forfølge og fordybe sig i deres idéer for festen. At de i fællesskab udnytter 

alles erfaringer og idéer, til at lave en god fest! Hvad skal der til for at lave 

en god fest? Hvilke aftaler skal der laves og med hvem? Hvilket indhold 

skal der være i en god bryllupsfest? Hvordan bliver festen god for alle? 

Hvordan skal pyntning og oprydning organiseres? Hvilke udgifter er der? 

Osv. Nogle gange synes det praktiske personale eller andre 

samarbejdspartnere måske, det hele var nemmere, hvis vi som lærere gav 

flere svar, men efterhånden har de vænnet sig til, at vi oftest stiller 

spørgsmål.  

Idrætseksemplet: I idrætsundervisningen er der ikke opstillet præcise mål 

for, hvad eleverne skal lære. Det betyder, at gode oplevelser forbundet 

med personlig udvikling er i hovedsædet. 

I kajakundervisningen kunne et forløb for den enkelte være afhængig af 

hvilken fysisk, teknik, lyst til at udfordre sig selv og hvilken tryghed i 

rammerne, der er tilstede. Sidder man i en foskajak og er parat til at begive 

sig ud i en ny del af elven, vil spørgsmålet om det vil kunne lykkedes ikke 

kunne besvares af underviseren eller eleven alene – men tværtimod i et 

sammenspil af ovennævnte faktorer.  

Det er vigtigt for os, at vi som lærere tør være nysgerrige og lede efter 

svar, og at vi viser det til eleverne. Det betyder ikke, at vi er usikre, eller 

eleverne oplever undervisningen, som uden hoved eller hale. Snarere 

betyder det, at vi tager eleverne, deres holdninger og handlinger, alvorligt, 

når vi ikke på forhånd ved, hvad der er rigtigt eller forkert.  
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Eleverne fejrer succeserne- lærerne 
skal bære fiaskoerne 
VI kender alle følelsen af at lykkedes med noget, som man ikke troede var 

muligt. Glæden og stoltheden er ikke til at komme udenom. Det er nogle 

af de følelser, som vi på GIV gerne vil, at eleverne opnår. De skal lykkes, 

så de får blod på tanden. De skal ikke lykkes med alt, men med meget, 

og de må gerne fejle undervejs, som vi har beskrevet tidligere.  

I foråret har vi i en årrække afholdt Viborg Streetfestival i samarbejde med 

Viborg Ungdomsskole. Streetfestivalen er en idrætsevent med fokus på 

urban bevægelse. Den arrangeres af en gruppe elever, gennem to-tre 

måneders projektarbejde. For eleverne præsenteres en parkeringsplads 

midt i Viborg i en uge, en række samarbejdspartnere og et budget. 

Tidligere erfaringer forsøger vi at gemme væk for eleverne. Eleverne skal 

sørge for at designe parkeringspladsen, så den bliver et indbydende 

idrætslandskab, skabe aktiviteter og sørge for organisationen bag 

festivalen. Hvad eleverne ikke ved, er at idrætslærere i hele Viborg 

Kommune venter på deres indbydelse. Derfor kommer der hurtigt 

tilmelding af 1000-1200 deltagere til festivalens aktiviteter.  

Eleverne oplever en uge, hvor deres streetfestival bliver en succes. De har 

et kæmpe ejerskab, leverer en kæmpe arbejdsindsats og giver de mange 

skolebørn en god og anderledes idrætsoplevelse. Efter festivalen samles 

eleverne og samarbejdspartnere for at sable en flaske champagne for at 

fejre elevernes og festivalens succes.  

Vi giver eleverne stor frihed i arbejdet med streetfestivalen, men vi har 

skabt en række rammer på forhånd, og disse rammer gør, at eleverne er 

sikret en succes. Er pladsen for lille, kommer der ingen deltagere eller 

mangler vigtige samarbejdspartnere falder ansvaret tilbage på os, som 

undervisere. Vi skal bære fiaskoen.  Er det snyd? Nej, det synes vi ikke. 

Eleverne ved ikke, at vi har sørget for deres succes, deres motivation. De 

positive oplevelser giver dem mod på mere.   
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GIV eleverne ansvaret 
Den frie skoleform, som højskolen er, giver en masse pædagogiske 

muligheder og friheder. Noget undervisning på højskolen er traditionel 

tavleundervisning, hvor læreren styrer programmet og forløbet, og 

eleverne blot skal høre efter og løse opgaverne – dette ser vi fx i 

undervisningen af politi-aspiranterne, når de har undervisning i grammatik 

eller sportsmassørerne skal lære musklernes placering og navne udenad. 

I idrætsundervisningen benytter vi ofte et lignende princip, hvor læreren 

står for at lære eleverne en danseserie, et støttetag i kajak eller etablering 

af et topanker. Denne deduktive tilgang er givtig og vigtig i nogle 

sammenhænge, mens den induktive tilgang har nogle andre fordele og 

kan bruges til at lære eleverne nogle andre ting. Derfor forsøger vi tit at 

give eleverne ansvaret.  

Et godt eksempel på dette er faget ”GIV 100%”. Her nedsætter vi en 

styregruppe af elever, som står for at planlægge og udføre undervisning 

for alle eleverne på højskolen. De har helt frie rammer for indhold og form, 

og det er også valgfrit om de laver aktive, idrætslige aktiviteter, eller om 

de arrangerer brætspilsturnering, juleklip, fællesmassage, eller lignende. 

Vores eneste krav er, at alle skal være med. De får altså et tidsrum og 

nogle lokaler, og så er det kun elevernes fantasi der sætter grænserne. 

Et andet eksempel er, når vi laver et åbningsshow til elevforeningens 

årlige store gymnastikstævne. Her laver alle eleverne et fælles show, som 

starter dagen. Showet er ikke en gymnastikopvisning, men et show, som 

eleverne producerer sammen med nogle lærere i løbet af en lille uge. 

Vores rolle i starten af ugen er, at være igangsætter, der præsenterer 

opgaven, og skaber rammer for den. Vi viser dem med vilje ikke sidste års 

show eller kommer med meget konkrete ideer, da vi så sporer dem meget 

kraftigt. I stedet giver vi dem nogle få ord, som kan være med til at forme 

showet. Vi giver dem eksempelvis de fire elementer. Ud fra det deler 

eleverne sig efter interesser og billeder i hovedet ind i grupper. Hver 

gruppe arbejder nu med hver deres del af showet. De brainstormer, 
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afprøver, træner og forfiner. Vores rolle er at være procesleder, der 

arbejder dem hen mod et produkt. Vi må ikke være dommere, eller have 

for mange forestillinger om showets karakter. Det er i stedet elevernes 

ejerskab, der skal drive processen. Der skal være plads til de skøre og 

skæve indfald, der giver meterhøje flammer, en Puch Maxi i hallen, eller 

fire kajakker og tre traktordæk på gulvet. Vi skal lade eleverne mærke, at 

det er deres show. Derved opnår vi, at de gør opgaven til deres egen. Det 

giver det bedste show, og det giver eleverne en fantastisk oplevelse af, 

at være en lille del af et stort projekt, som de føler er deres projekt, hvad 

enten de styrer røgmaskinen, danser en lang solo eller kører Puch Maxien.  

For os er øvelsen at slippe kontrollen. Hvis vi ikke tør, at slippe kontrollen, 

og give eleverne ansvaret, kan de mærke det. Det bliver aldrig deres 

projekt, men vil være lærerenes projekt. Vi giver plads, træder tilbage, 

afventer og siger ja. Det betyder imidlertid ikke, at vi ikke kommer med 

ideer, strukturerer eller siger men. Vi skal i sådanne situationer være 

vejledere for processen, og lade os overraske. På den måde overgår 

elevernes produkter ofte de billeder, vi har i hovedet inden, vi går i gang.  

Nogle gange ender undervisningen og udbyttet af undervisningen et 

andet sted end vi forestiller os på forhånd. Det er oftest en gave når det 

sker og en øjenåbner for både elever og lærere, og det er noget vi skal 

gøre plads til på højskolen. Her er det virkelig effektiv at give eleverne 

ansvaret, og det giver eleverne motivation.   
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Tro ikke du skal nå det hele i 
undervisningen – eleverne tænker, 
reflekterer og diskuterer efter timen 
En af grundtankerne, som højskolelærere, må være, at vores undervisning 

kun er en lille del af elevernes udvikling. Højskoleopholdet er som en 

flippermaskine, hvor hver enkelt underviser og hver enkelt elev er en af 

de små forhindringer bolden rammer undervejs. Det gælder for alle på 

stedet, at vi skubber til hinanden og derved er med til at ændre boldens 

bane. Vi er med til at ændre hinanden og hinandens livssyn.  

Højskolen udspiller sig som undervisning, tilrettelagt samvær og samvær, 

som bare er samvær. Alle tre arenaer er lige betydende dele af 

højskoleopholdet og har indflydelse på den enkeltes udbytte af opholdet. 

Vi, som undervisere, er inspiratorer, muren, bolden kastes op ad, revseren, 

den empatiske og den forstående. Det er muligvis os, der sår frøene, hos 

eleverne og er med til at gøde grunden, så dette frø kan vokse sig stort. I 

undervisningen og samværet sår vi frø. Vi planter tanker i hovederne på 

elever – nogle af de frø får lov til at vokse sig til overvejelser og 

refleksioner. Læringen sker ikke kun i undervisningen, men vi er med til at 

skabe fundamentet for læringen ud fra den undervisning, vi laver.  

Et eksempel kan være en enkelt time i temaet GIV Igen, der er en 

temaperiode, der er beskrevet tidligere. Her samler vi alle eleverne, og 

starter med en kort snak om, hvilke sager de støtter. De nævner 

organisationer som Amnesty International, Verdensnaturfonden og meget 

andet, som de på forskellige måder støtter. Herefter skal de beskrive en 

sag, som de finder værd at støtte, og de skal beskrive hvorfor, den skal 

støttes. Alle beskrivelserne spreder vi ud på gulvet, og eleverne går 

imellem dem, for at skabe sig over- og indblik i de andres sager. Så beder 

vi eleverne om, at fordele 2000 kr på de mange forskellige forslag, der 

ligger på gulvet. De får hver tyve 100 kroner sedler, ganske vist fra 

kopimaskinen, og de kan fordele dem frit. Efter at have prioriteret de 
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forskellige sager tæller vi beløbene op, og diskuterer sagerne, diskuterer 

prioriteringen, som pengene er udtryk for, og sætter det i relation til de 

øvrige sager, der også kan støttes. Det hele ender ikke med et facit, men 

med en masse åbne spørgsmål.  

Efter undervisningen går eleverne til frokost. Under middagen går snakken 

på prioriteringerne og sagerne. Diskussionerne fortsætter faktisk i et par 

dage, når der er tid. Refleksionerne og tankerne fra undervisningen 

sluttede ikke, da timen sluttede. De fortsætter og får deres eget 

(højskole)liv.  

For os er det i lige så høj grad de påvirkninger, eleverne oplever i det ”frie” 

rum, der er med til at skubbe til dem og gøre dem mere nuancerede i 

forhold til sig selv og den verden der er omkring dem. Og måske er det 

påvirkningerne i det ”frie” rum, der i sidste ende kommer til at fylde mest. 

Spørger vi eleverne om ti år, hvad de bedst husker, så er det måske 

venskaberne og livet på gangene, der fylder mest.  

Ingen tvivl om, at vi som undervisere har en stor betydning for elevernes 

udvikling, gennem vores individuelle tilgang til undervisning og det at 

danne mennesker. Men lad os ikke foregøgle vores rolle alt for meget. 

Elevernes indbyrdes liv betyder måske mest i denne sammenhæng, men 

vores rolle som inspiratorer, provokatører, samtalepartnere og mennesker 

er en del af grundlaget for dette liv. Det er vigtigt at huske, at 

undervisningen skal spille sammen med livet på gangene.  
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