
Folkehøgskolenes rolle 
i demokratiutviklingen

NORDISK 
FOLKEHØGSKOLE-
KONFERANSE 

16 . -17.  SEPTEMBER 2021

Hvordan ser den demokratiske 
dannelsesoppgaven for folkehøgskolene ut i 
dag? Og finnes det en felles oppgave for den 
nordiske folkehøgskolebevegelsen?

Målgruppe: Ansatte på folkehøgskoler og i    
folkehøgskoleorganisasjoner i Norden
Sted: Ungdomsøen, Danmark
Språk: Dansk/svensk/norsk/engelsk
Påmelding: www.folkehogskoleradet.no/nordisk
Arrangør: Nordisk Folkehøgskoleråd

http://www.folkehogskoleradet.no/nordisk


Fredag 17. september:
08:30: Morgensamling: Folkehøgskolen ga meg mot til å kjempe! 

Momoko Nojo, 22 årig japansk student som med sin #DontBeSilent 
kampanje bidro til at den maktfulle OL sjefen Yoshiro Mori måtte 
gå, etter at han hadde kommet med en rekke sexistiske ytringer. 
Momoko er tidligere elev fra Brandbjerg Højskole i Danmark.

09:00: Friromsdebatt: Bør folkehøgskolene utvide arbeidet med globalt 
medborgerskab? Friromsdebatten gir plass til nyanser og tvil 
gjennom tre runder: Fronter, refleksjoner og initiativ. 
Debattanter: Claus Staal og Bjørn Bredal.

10:30: Warm data lab: En verden i forandring
Varm data kan ses som ett komplement til «kalde fakta». Varm 
data er kontekstavhengig og fokuserer på kompleksitet og 
relasjoner. I workshopen får deltakerne praktisere metoden 
gjennom å utforske temaet innenfor- og utenforskap. 
Ledes av Miriam Sannum.

12:00: Avsluttende betraktninger v/Nordisk Folkehøgskoleråd

12.15: Lunsj

13:15: Båt fra Ungdomsøen til Nyhavn.

13:45: Ankomst Nyhavn.

Torsdag 16. september:
11:00: Båt fra Nyhavn til Ungdomsøen med fortelling: 

Ungdomsøen: fra befestning til demokratikatalysator

12:00: Lunsj og bli kjent

13:00: Velkommen og åpning av konferansen
Folkehøgskolenes historiske rolle i demokratiutviklingen 
v/ Johan Lövgren. 
Hilsen fra Nordisk Råd v/Kjell-Arne Ottosson, formann av 
utvalget for kunnskap og kultur i Norden.

13:35: Hvordan står det til med de nordiske demokratiene? 
En samtale mellom Rune Lykkeberg, Gustav Fridolin og Annika. 
Pastuhov, moderert av Astrid Moen.

15.00: Øyvandring i demokratisk dannelse
Vi deler oss i mindre grupper, og vandrer rundt på 
Ungdomsøen, inne og ute, fra post til post. På postene vil det 
være forskjellige temaer innenfor overskriften «demokratisk 
dannelse». Her får gruppene ulike oppgaver og utfordringer, 
innsyn i metoder og mulighet til å bruke både hode, hjerte og 
hånd.

19:00: Middag med Syng, Spis og Snakk: Sangenes betydning for 
demokratiet Hvordan kan sangene bidra til felles håp 
og skaperkraft for en demokratisk fremtid? 

21:30: Bålet tennes ved amfiet.

Med forbehold om endringer i programmet.



Rune Lykkeberg (DK): Sjefsredaktør i Dagbladet Information, 
samfundsdebattør og forfatter av bl.a. Alle har ret og Vesten mod Vesten.
Med referenser til populærkultur og idéhistorie analyserer Rune 
demokratiets vilkår i spenningsfeltet mellom individets frihet og fellesskapets 
beste. 

Gustav Fridolin (SE): Folkehøgskolelærer på Stadsmissionens folkhögskola, 
og forsker på deltid fra høsten 2021 ved Göteborgs universitet, og er 
Sveriges kandidat til styret i EAEA. Sveriges utdanningsminister fra 2014 –
2019.

Annika Pastuhov (FIN): Postdoktor ved Linköpings universitet, Institutt for 
adferdsvitenskap og læring, intresserer seg for deltaker- og praksisnære 
perspektiv på folkbildning. Forsker for tiden på parlamentariske partiers 
medlemsutdanning i Sverige og Finland.

Astrid Moen (NO): Assisterende rektor på Sund folkehøgskole, og har 
tidligere jobbet som journalist og redaktør i NRK i en årrekke. Hun er 
utdannet statsviter, journalist og pedagog. Astrid har også erfaring som 
valgobservatør i utlandet for NORDEM. 

Johan Lövgren (NO): Forsker ved Universitetet i Sørøst-Norge. Forfatter av 
bl.a. The Reflective Community. Learning Processen in Norwegian folk high 
schools.

Claus Staal (DK): Assisterende rektor og lærer på den Internationale 
Højskole i Helsingør (IPC) og leder for FFD’s Internasjonale Utvalg. 

Bjørn Bredal (DK): Rektor på Johan Borups Højskole i København. Højskolen 
fokuserer særligt på den nordiske dannelse.

Miriam Sannum (SE): Bakgrunn som økolog, og har jobbet med 
læringsprosesser for bærekraft siden tidlig på 90- tallet. Miriam var en av 
initiativtakerne til å danne Regional Centre of Expertise i Vest-Sverige. Via 
bl.a. Studieförbundet Vuxenskolan arbeider Miriam for bærekraftig fremtid 
gjennom "Warm Data Lab" og "People need People".

Øyvandring:
Eksempler på poster:

Generasjonsdialog: Ungdommens 
ønske om større regulering og regler 
innen en rekke områder som kan 
være krenkende, kan for den eldre 
generasjonen virke som en 
innskrenkning av frihet og den frie 
dialog. Hva er forholdet mellom frihet 
og makt? Vi tar debatten med et 
opplegg fra de unge selv.

Dialogpaus: En metode for 
konstruktive og respektfulle 
diskusjoner om samfunnsrelaterte 
spørsmål. Her drøftes fake
news/sosiale medier og ytringsfrihet.

Ett av målene til Ungdomsøen er å 
”udfordre, forstyrre normer og give 
nye perspektiver på verden. Vi skal 
udfordre vaner og traditioner og 
gøre noget andet, end det vi plejer.”

Under øyvandringen på dag en får 
deltakerne utforske, oppdage og 
oppleve ulike temaer og perspektiver 
som er aktuelle når vi nå belyser 
folkehøgskolenes rolle i 
demokratiutviklingen. 

Vi deler oss i mindre grupper, og 
vandrer rundt på Ungdomsøen, inne 
og ute, fra post til post. På postene 
får gruppene ulike oppgaver og 
utfordringer, innsyn i metoder og 
mulighet til å bruke både hode, 
hjerte og hånd.



Praktisk informasjon
Ungdomsøen:
• Les mer om den spennende historien til øyen og fasilitetene: https://ungdomsoen.dk/
• Overnatting i sovesaler (kvinner og menn hver for seg). 
• Også mulig å overnatte i «shelters» – meld eventuelt interesse for dette til arrangør.
• Ungdomsøen følger til enhver tid gjeldene smittevernregler og vil sørge for god hygiene og avspriting. 
• NB: Når man melder seg på konferansen bekrefter man også at man tar båten til/fra Ungdomsøen på oppsatte tider (se program).

Påmelding og pris:
• Påmelding til konferansen via lenke: www.folkehogskoleradet.no/nordisk-konferanse-2021
• Pris: 1750 DKK (inkl. kost/losj) + båt tur/retur Nyhavn - Ungdomsøen 200 DKK. Faktura ettersendes for konferansen/båten.
• Påmeldingen er bindende.
• Påmeldingsfrist: 12. august 2021

• Konferansen holdes på dansk/norsk/svensk, med noen innslag av engelsk. Ta kontakt med arrangør dersom det er behov for tolk. 
• Oppdatert informasjon om smittevernregler i Danmark: https://en.coronasmitte.dk. Vi vil også sende ut oppdatert informasjon i 
løpet av august. 

For spørsmål, kontakt Nordisk Folkehøgskoleråd v/Brita Phuthi: brita@folkehogskole.no
. 

Med forbehold om endringer i programmet, og at det er mulig å gjennomføre arrangementet under gjeldene smittevernregler.
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