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Ånden i højskolefællesskabet giver 
sundhed med mening! 

 

Hvad har ånden i højskolefællesskabet med sundhed at gøre? Mange vil ligefrem påstå, at højskolen 

’befrier’ eleverne fra samfundets moraliserende sundhedsregime – fra løftede pegefingre og fra 

forventninger om at leve disciplineret på bestemte måder. Sundhedsregimets budskaber handler altid – 

mere eller mindre åbenlyst – om at undgå bestemte livsstissygdomme, og det bugner med anvisninger 

om, hvad man skal undgå eller gøre for at sikre sig et godt helbred. Langt fra alle højskoler relaterer sig 

til sundhed forstået på denne måde. Det gør Ry Højskole heller ikke.  

 

Et nyt forskningsprojekt gennemført af forskerei fra Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus 

Universitet har undersøgt ’ånden’ i højskolefællesskabet og dennes betydning i relation til at leve et 

sundere liv. Det handler denne artikel om. Undersøgelsen har vist, at de danske folkehøjskoler er 

suverænt gode til at iscenesætte en livsform, der tager afstand fra formynderi og moraliseren. Set ud 

fra et sundhedspædagogisk perspektiv betyder det værdiafklaret sundhed – ikke kun for sig selv – men 

også for andre. Højskolefællesskabet giver nye værdier, ny livsfylde, nye syn på sig selv og andre og 

mange elever opnår tilmed vendepunkter i deres liv i kraft af fællesskabet. De oplever netop at komme 

ud af spændetrøjer og forventningspres ved at være på højskolen. Livsformen åbner mulighed for at 

revurdere ønsker, visioner og mål i livet. Hvis man tager det frie valg alvorligt, viser der sig helt nye veje . 

Mange højskoleelever oplever tilmed – måske for første gang i deres liv – at blive set som den de er 

uden at skulle ’performe’.  

 

Tilbage til spørgsmålet om ånd og sundhed – hvorfor nu det? Jo, hvis vi vil leve op til WHO’sii 

efterhånden klassiske definition af sundhed, der ikke blot handler om at undgå sygdom men også om at 

leve et godt liv, er vi nødt til at interessere os for vores individuelle og sociale værdier. Nye syn på det 

vigtigste i livet, ny livsfylde og betydning for andre handler alt sammen om nye værdier. 

 

Ingen værdier fødes i et vakuum. Vi har alle individuelle værdier, der så at sige ’bor’ i vores bevidsthed 

og tilhører vores følelser, tanker, drømme og håb. Disse individuelle værdier er altid afhængige af 

omverdenen – af det sociale, som vi er en del af. Og her slår kraften eller ånden i højskolefælleskabet 

igennem. Hvor mærkeligt det end lyder, styrker fællesskabet evnen til at forstå og forholde sig til livets 

muligheder og begrænsninger. Mange elever oplever tilmed, at fælleskabet styrker deres robusthed og 

selvtillid. Det at have betydning for andre, at kunne bruges, at det ikke er lige meget om man er der eller 

ej – styrker ens selvbillede, der således også altid er afhængigt af andre.  

 

Ånden i højskolefællesskabet har altså en bestemt betydning og virkning. Meningen med at være til får 

nye dimensioner, noget bliver sorteret fra – det har ikke den samme betydning som tidligere og kan 

undværes. Andet får plads og er med til at skærpe opmærksomheden på det, der virkelig giver mening.  

Undersøgelsen har bekræftet, at højskolen er suverænt god til at iscenesætte en livsform, et fællesskab 

og en hverdag, der hverken er styret af formynderiske, politiske eller moralske dagsordener. Eleverne 
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har valgt at være der, de har måske selv sparret op til opholdet, og de sætter selv rammen om et 

berigende samvær og en personlig udvikling, der ikke er styret af forventningspres eller mål, som andre 

har sat.  

 

Men hvordan kommer sundhed så ind i billedet? Den betydning det har at dele sine erfaringer, såvel 

positive som negative, i et fællesskab, hvor de andre ligeledes har ønsker om at dele, er uvurderlig i 

forhold til at leve et godt liv. Vi ved fra anden forskning, at sundhed og helbredelse har langt bedre 

vilkår i fællesskaber, hvor mennesker deler erfaringer med at leve sundt eller være i helbredelse. Derfor 

har vi undersøgt, om et højskolefællesskab kan føre til oplevelsen af at leve et sundere liv.  

 

Sundhed og ånden i fællesskabet er som to koder til samme kort, hvor ingen af dem, gør den anden 

overflødig. Det handler om at udvikle sig personligt i fællesskab med andre, hvilket giver glæde, sindsro, 

lykke og tro på egne evner. Højskolens overordnede idé om ikke at styre eller regulere mennesker, men 

at lære at tage stilling, vælge frit og søge mening med livet, bevirker, at sundhed primært bliver et 

eksistentielt spørgsmål og først sekundært et sygdoms- eller helbredsrelateret anliggende.  Målet er at 

finde mening med sundhed – ikke at efterleve samfundets krav og normer om sund livsstil, ”de rette 

valg” og ”ansvar for egen sundhed”.  

 

Dybest set er sundhed også at prøve noget usundt, hvilket eleverne gør, fordi det også skaber 

samhørighed og fællesskab. Men mange elever, lærere og højskoleledere mener også, at sundhed både 

er noget fysisk eller kropsligtog mentalt, dvs. noget følelsesmæssigt og socialt.  Pointen er her, at disse 

dimensioner bliver kombineret i højskolefællesskabet. Som en højskoleelev siger: 

 

”Hvis man skal have det godt og skal have sundhed, skal man afbalancere på alle planer, og det gør 

vi her på højskolen, ja jeg har faktisk aldrig prøvet det så gennemgribende før – vi bliver simpelthen 

ægte sunde og ikke bare sunde, som andre synes, man skal være”.  

 

Højskolen skaber ramme for en ny måde at se sig selv på; man tør være sig selv, man skal ikke (mere) 

præstere for andre men for sig selv, og eleverne føler sig forpligtede over for hinanden. De oplever at 

have en ubetinget betydning for andre – en betydning, der ikke er båret af udseende, stil og 

præstationskrav – til stor forskel fra det hverdagsliv, de kommer fra. 

 

Når det kommer til spørgsmålet om, hvorvidt fællesskabet giver anledning til at de lever et sundere liv, 
mener eleverne fx:  
 

”Jeg oplever, at jeg altid får det meget bedre, når jeg føler, at jeg hører til i et fællesskab. Og det er 
uden tvivl sundt”.  

 
”Jeg mener, at sundhed det er noget fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt. Og det bliver 
kombineret her. Og jeg mener, at hvis man skal have det godt, hvis man skal have sundhed, så skal 
man afbalancere på alle planer, og det bliver man her sammen med de andre”.  

 
 
En elev, en ung mand på 20 år fortæller om sin oplevelse med fællesskabet:  
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”Men det er også det, at man er sammen med mennesker hele tiden, og har noget til at fylde ens tid 
ud med og give mening til ens eksistens. Jeg kommer fra gymnasiet, hvor jeg gik meget op i skolen, 
og så forsømte jeg alt det sociale. Og det endte egentlig bare i ekstrem ensomhed og depression. 
Og det kom til den grad, hvor jeg følte, at der ikke var nogen mening med livet, fordi hvis det sociale 
ikke var med, så er der ikke noget formål. Det viser virkelig meget, hvor meget fællesskabet 
betyder”.  

 
Eleven fortsætter i relation til sundhed:  
 

”Tilbage til hvad er sundhed – hvad er resultatet, hvis man ikke får nok socialt: Ensomhed, 
depression, stress, angst, søvnløshed, hjerteproblemer, højt blodtryk og selvmordstanker hver dag 
og sådan noget. Helt nede. Det ender i det der, hvor du har ikke nogen mening med livet. For hvad 
er formålet med at have en uddannelse, hvis du ikke har nogen venner? Hvad er formålet med 
uddannelse, hvis du aldrig nogensinde får en kone eller en kæreste og børn?”. 

 

Fællesskabet betyder meget, og eleverne forbinder det gode liv med sundhed, som de forbinder med 

fælleskabet. De fleste har en bred og nuanceret sundhedsopfattelse, og ingen giver udtryk for, at de 

bedst kan tage vare på deres sundhed alene. Livet giver ingen mening, hvis ikke man trives socialt, 

mener flertallet af eleverne. De giver en række eksempler på, at det sociale rangerer højere end 

personlige ambitioner og faglig stræben. I deres øjne producerer det stærkeste fællesskab de stærkeste 

individer. 

 

Vores intention har været at udforske forholdet mellem den meningsfuldhed, et højskolefællesskab 

skaber, og den mening sundhed i givet fald kan få – i kraft af fællesskabet. Undersøgelsen bidrager med 

elementer til en sundhedspædagogik, der sætter sig op imod livstilsintervention og 

adfærdsmodificering, og bidrager med et sundhedsbegreb, der ikke hovedsageligt handler om at få folk 

til at undgå at blive syge men om at støtte deres frie valg, kritiske refleksioner og livslyst.  

 

Sundhed er for de fleste mennesker mere end at være fri for sygdom. I en tid hvor tempo, materialisme, 

usikkerhed og forventningspres stiger, forbinder flere og flere mennesker et sundt liv med frihed, 

frigørelse og åbenhed, som bl.a. et meningsfuldt fællesskab kan give. Forskningsprojektet har belyst, 

hvordan elever og lærere på udvalgte folkehøjskoler oplever fællesskabet som noget, der giver ny 

mening, erkendelse og mod til at ændre ting i deres liv. Højskolens udgangspunkt er Grundtvigs 

vedholdende optagethed af menneskets stilling i verden og hans idé om legemets afhængighed af ånd 

og omvendtiii. Således betragtes sundhed i udgangspunktet ikke blot som et kropsligt anliggende men i 

lige så høj grad som et åndsanliggende og som en vekselvirkning mellem ånd og krop. 

Det er essentielt for ethvert samfund, at det er i stand til at tage hånd om samfundsudviklingen på en 

sådan måde, at børn og voksnes trivsel og livsvilkår er sikret. Vi ved, at især den moderne livsstil stiller 

store krav til modstandsdygtighed og til udviklingen af forandringsstrategier. Kendsgerningen er, at 

nogle mennesker har sværere livsbetingelser end andre, der måske tilmed lever og håndterer kravene 

bedre. Når det handler om at lære at leve et godt og sundt liv, er der efterhånden mange tegn på, at det 

ikke er tilstrækkeligt med motion, vægttab og afholdemanøvrer. Med andre ord er det ikke nok at 

fokusere på risici. Stigende efterspørgsel efter alternative og kollektive metoder til fremme af især den 

mentale sundhed er en realitet. 
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Højskolen rummer nogle sundhedsfaktorer, som ikke typisk hører med til et livsstils- og risikoorienteret 

sundhedsbegreb. Det man kalder adfærdsmodificerende tilgange, hvor det handler om, at det enkelte 

menneske skal motiveres til at ændre vaner og leve op til nogle ’profylaktiske forskrifter’ eller mål for at 

undgå at blive overvægtige, syge osv., handler ikke om, hvordan man har det med sig selv og andre, 

hvilken mening man oplever i forskellige sammenhænge, og hvilke værdier man har. Vores 

undersøgelse viser, hvordan konkrete erfaringer fra højskolefællesskabet kan danne udgangspunkt for 

et bredere, eksistentielt begreb om værdifuld og meningsfuld sundhed.  

Hovedtrækkene i vores undersøgelse er, at elevene føler sig ’nye’ og glade, at de oplever accept, at de 

får nye livssyn og ny lyst til at være, gøre og leve (også selv om deres livsbetingelser måske er akkurat 

de sammen som før). Et andet hovedtræk er deres opdagelse af, at hverdagens hidtidige problemer 

bliver gennemsigtige. Løsninger som ikke fandtes før, kan nu gennemskues. Endelig er der den 

forandring, som omverdenen for eleverne synes at undergå. Det ejendommelige er her, at selv om 

verden i andres øjne er den samme, kan elevernes oplevelse af mening bestå i at opleve verden som 

faktisk forandret. En elev beskriver det sådan: ”Mange ting får ligesom en ny glans”. Dette modstiller 

han med sin egen tidligere melankoli og ellers meget negative opfattelse af verden. Følelsen af, at alt 

inden i én og uden for én har fået en ny værdi, er et helt gennemgående træk.  

 

Det kan tilbageføres til vores primære fokus på sundhed. Konklusionen er, at erfaringer med ånden i 

højskolefællesskabet og meningen med livet hænger sammen med den måde, man betragter verden og 

ikke mindst sig selv på. Hvis blikket ser gennem glæde og livsfylde og fokuserer på nye værdier, kan det 

ikke nytte noget at oplyse om ulykke, risiko og sygdom. Det lukker i værste fald for den mening, vi 

efterlyser omkring det gode liv og dermed også sundhed. Ingen af os ønsker at abonnere på sundhed, 

hvis vejen dertil at belagt med angst, frygt eller bekymring. Det, der bestyrker meningen med sundhed, 

er nemlig ikke styret af fornuft og den bevidste vilje. Hvor mystisk det end lyder, er det villighed, 

samhørighed og evnen til at give (også slip) og modtage, der er sundhedsfremmende. Det lærer man på 

højskolen.  
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