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Kvaliteterne i folkeoplysningens læringsrum 
 
Forsknings- og udviklingsseminar 
Onsdag den 11. marts 2009  
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48 i Odense. 
 
Hvilke kvaliteter er særlige for den folkeoplysende pædagogik, når det handler om at 
skabe motivation for læring – især når det handler om dem, der er mindst motiverede 
på forhånd?  
 
Dette seminar er et led i et forskningsprojekt, der sætter fokus på disse spørgsmål. 
Forskningsprojektet er gennemført af Steen Elsborg og Steen Høyrup fra Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole ved Århus Universitet (DPU), som på seminaret vil 
fremlægge deres foreløbige resultater - på baggrund af analyser af en 
spørgeskemaundersøgelse, feltobservationer og interviews på fem forskellige forløb i 
oplysningsforbund og daghøjskoler samt teoretiske overvejelser. Se mere om projektet på 
side 3. 
 
Seminaret er tilrettelagt med rum for for refleksion, diskussion og debatter. Det sker med 
henblik på, at man som deltager aktivt forholder sig til, hvordan det forskningsbaserede blik 
på folkeoplysningens læringsrum kan udnyttes til udvikling af folkeoplysningen, og 
deltagernes input vil blive inddraget i en efterfølgende artikel fra forskningsprojektet. 
Forskningsprojektet fokuserer specifikt på deltagergrupper, der ikke på forhånd er motiverede 
for læring, men resultaterne har bred relevans for folkeoplysningen. 
 
Bag projektet står en arbejdsgruppe i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) med deltagelse 
af oplysningsforbundene og Daghøjskoleforeningen, som arbejder med at udvikle og beskrive 
et særligt folkeoplysende pædagogisk koncept, Individuel Forberedende Uddannelse (IFU). 
Se mere om IFU og baggrunden for projektet på næste side. 
 
Projektet er finansieret med tilskud fra Dansk Folkeoplysnings Samråd. Seminaret 
gennemføres desuden i samarbejde med  Nordisk nätverk för Vuxnas Lärende, NVL. 
 
Program: 
9.30 Ankomst og morgenkaffe 

10.00 Velkomst  og intro til dagens program og læringsrum 

10.15 På sporet af folkeoplysningens særlige kvaliteter 
 - individuel og fælles refleksion og ideudvikling 

11.00 Folkeoplysningens læringsrum – et forskningsbaseret blik 
 Oplæg ved Steen Høyrup og Steen Elsborg, DPU  

12.30 Frokost 

13.30 Walk and talk  
 - om hvordan det teoretiske blik kan udnyttes til udviklingen af folkeoplysningen. 

14.10 Kaffe 

14.30 Folkeoplysningens læringsrum  - erfaringsbaseret teoriudvikling 
 ved Steen Høyrup og Steen Elsborg.  Kommentarer  og debat på baggrund af feed-

back og walk and talk 
 
15.30 Evaluerende opsamling – i et fremadrettet perspektiv 
 
Pris for deltagelse: 300 kr. 
Tilmelding til dfs@dfs.dk senest  den  18. februar  09.

mailto:dfs@dfs.dk


  Dansk Folkeoplysnings Samråd 

   N O R D I S K T  N Ä T V E R K  F Ö R  V U X N A S  L Ä R A N D E  
2 

Om IFU-projektet og baggrunden for forskningsprojektet om kvaliteterne i 
folkeoplysningens læringsrum 
 
En arbejdsgruppe i DFS-regi, med deltagelse af oplysningsforbundene og 
Daghøjskoleforeningen, har  i et års tid arbejdet med at udvikle og beskrive et pædagogisk 
koncept, Individuel Forberedende Uddannelse (IFU), der – ud fra en folkeoplysende tilgang – 
sigter på at motivere deltagerne for læring og forberede dem individuelt på uddannelse eller 
kompetencevurdering. 
 
Baggrunden for dette arbejde er, at livslang læring og uddannelse i stigende grad er en 
forudsætning for at klare sig i dagens samfund. Det opleves som en trussel af mange 
mennesker, der har oplevet, at de ikke passer til uddannelsessystemet – og omvendt. IFU 
handler om at hjælpe mennesker med at finde og bruge deres egen lyst til at lære, så det får 
positive og  langtidsholdbare virkninger i deres liv. 
 
Hensigten med IFU-projektet  er at søge politisk opbakning til særlig finansiering af og 
godtgørelse til et sådant tilbud. Ambitionen er at skaffe oplysningsforbund og daghøjskoler 
bedre vilkår for at yde deres bidrag til at løfte to politisk prioriterede opgaver  
• at 95 % af de unge skal gennemføre en uddannelse  
• at flere får papir på det, de har lært sig uden for uddannelsessystemet. 
 
IFU kan være en af de ideer, som kan spilles ind i det folkeoplysningsudvalg, som regeringen 
vil nedsætte, og som ifølge de foreløbige meldinger bl.a. skal se på, hvordan 
folkeoplysningen kan få bedre vilkår for at løse samfundsnyttige opgaver. 
 
Hvis vi skal have en chance for at opnå politisk opbakning til ideen om IFU, så er det vigtigt, 
at vi kan henvise til forskningsbaseret viden om, hvad det er, vi kan bidrage med. 
 
I folkeoplysningens selvforståelse er vores speciale ’læring af lyst’. En undersøgelse, som 
DFS gennemførte for et par år siden, tyder på, at vi faktisk er særligt gode til at skabe 
motivation for læring – men hvad skyldes det og gælder det alle? Gælder det også de 
deltagere, der ikke er motiverede i forvejen og gælder det dem, der ikke som udgangspunkt 
deltager frivilligt? Og hvis det gør: Hvad er det så, der kendetegner den folkeoplysende 
pædagogik - og som virker? 
 
Det er de spørgsmål, som arbejdsgruppen har fundet  det interessant og nødvendigt at få 
belyst på et forskningsbaseret grundlag med det projekt, der præsenteres på seminaret. 
Projektet har modtaget tilskud af DFS’ tips- og lottomidler. 
 
Organisationerne i arbejdsgruppen har fået tilskud af DFS’ udviklingsmidler til endnu et 
udviklingsprojekt, der bygger på den viden, der er genereret i dette projekt og derudover 
fokuserer på afprøvning af IFU-ideen i forhold til praksis samt udvikling af relevante og 
håndterlige dokumentationsformer. 
 
DFS arrangerer forsknings og udviklingsseminaret i samarbejde med IFU-arbejdsgruppen.
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Kvaliteterne i folkeoplysningens læringsrum  
eller  
Mønsterbrydende læringsrum i folkeoplysningen 
En lille appetitvækker om projektet bag seminaret. 
 
Videnskabelig medarbejder Steen Elsborg og Lektor Steen Høyrup, DPU, står for denne 
forskningsbaserede analyse, der har til formål at få beskrevet kvaliteter, der er særlige for den 
folkeoplysende pædagogik, når fokus er motivering af uddannelsesfremmede for læring, 
uddannelse  og kompetencevurdering. 
 
Konteksten er forløb i oplysningsforbund og daghøjskoler, hvor der fokuseres på motivation 
for læring. De forløb, der indgår i analysen, har alle fokus på deltagere, det ’står på kanten’ og 
har svag uddannelsesmotivation, men forskerne understreger, at resultaterne er relevante i 
en meget bred kontekst. 
 
Projektet er gennemført som et pilotprojekt fra sommeren 2008 og afsluttes i foråret 2009 
med formidling via forsknings- og udviklingsseminaret samt en efterfølgende artikel. 
Analysen bygger på et datagrundlag af tidligere gennemførte evalueringer, en 
spørgeskemaundersøgelse, gennemført sommeren 2008, samt fem feltobservationer på 
udvalgte forløb og interview med ledere og undervisere/vejledere på de samme forløb. 
 
Forskerne sætter deres iagttagelser ind i en lærings og motivationsteoretisk ramme. 
Projektets afsæt er forskningsspørgsmålene: Hvordan spiller motivation og læringsform 
sammen i undervisning og Hvilke læringsformer udløser motivationer, der er stærke og 
understøttende for læring? 
 
Foreløbigt peger de på følgende elementer i de undersøgte læringsforløb som betydende:  
• Atmosfære baseret på tryghed og glæde  
• Accept af modstand for deltagelse 
• Tilknytning til et nyt fællesskab 
• Anerkendelse med fokus på interesser og ressourcer 
• Design af frigørende læring gennem det sociale (der også kan inddrage kroppen) 
• Samarbejdsrelation mellem deltagerne og den personlige underviser 
• Undervisning, når deltageren er motiveret til input 
• Vejledning med fokus på selvindsigt 
• Tilknytning til arbejdsmarkedet 
  
De peger på, at de folkeoplysende læringsforløbs betydende effekt for deltageren er: 
• Øget selvværd, selvindsigt og selvtillid 
• Motivation for at skabe nyt indhold i livet 
• Parathed til nye udfordringer 
• Ønske om at udvikle nye kompetencer 
 
Forskerne tolker blandt andet læreprocesserne i det folkeoplysende læringsrum i relation til 
Knud Illeris’ læringstrekant, der sætter fokus på, at al individuel læring såvel består af 
følelsesmæssige processer, sociale processer som kognitive processer. 
 
Ofte overses dynamikkerne mellem hjerne, hjerte og det sociale, når uddannelsesforløb 
planlægges, men Elsborg og Høyrup peger på, at det er karakteristisk, at dette sker i de 
folkeoplysende forløb, der indgår i analysen. Her synes indgangen til læring bevidst at gå via 
de følelsesmæssige  processer, idet der satses på, at arbejdsformerne bidrager til, at 
deltagerne oplever sig set og forstået og der arbejdes med anerkendelse og 
ressourcetænkning som afgørende principper. Elsborg og Høyrup peger på, at dette følges 
op af særlige måder at arbejde med sociale og kognitive processer på i de mønsterbrydende 
læringsrum i folkeoplysningen, hvor man ikke arbejder ud fra motivation som en iboende 
egenskab, men som et forhold, der skabes i konteksten. 
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Forsknings- og udviklingsseminaret gennemføres i samarbejde med Nordisk 
nätverk för Vuxnas Lärende, NVL.  
 
Gennem et par år har et nordisk netværk i regi af NVL arbejdet med at indsamle, sprede og 
drøfte information om situationen i Norden for grupper, der møder hindringer i samfundet og 
arbejdslivet. Fra dansk side har Györgyi Csato fra Daghøjskoleforeningen deltaget i 
netværket.  
 
I hvert af de deltagende lande er der arrangeret en formidlingskonference, der belyser en eller 
flere af de udfordringer, som netværket har arbejdet med. I  Danmark har netværket valgt at 
gå med i seminaret om kvaliteterne i folkeoplysningens læringsrum fordi den rammer flere af 
de udfordringer, som netværket har formuleret, meget præcist: 
• Hvordan kan den nordiske velfærdsmodel bidrage til at udvikle og drage nytte af alles 

ressourcer?  
• Hvordan får vi spredt forskning, udviklingsarbejde, projekterfaringer og viden på området, 

så det bliver fælles kompetence?  
• Hvordan styrker vi den enkeltes selvfølelse og dermed motivationen for at deltage på 

arbejdsmarkedet? 
Se www.nordvux.net 
 
 


