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Hvordan være kristen folkehøgskole i praksis? Hva betyr verdier 

for hvordan ansatte i folkehøgskolen møter sine elever? Disse 

spørsmålene har fulgt oss helt fra starten av prosjektet Ungdom, 

Kultur og Tro (UKT), og gjennom de tre årene prosjektet varte. 

Denne boka er vår fortelling om hvordan en gruppe på nesten 

30 forskere og medforskere jobbet systematisk med å forbedre og 

utvikle en tros- og verdibasert praksis i folkehøgskolen. Vi viser 

hvordan vi arbeidet med å forankre prosjektet, skape et bredt enga-

sjement og holde teori og praksis sammen.

 

Den reflekterte praktikerens møte med eleven har stått sentralt i 
hele prosjektet, og boka inneholder pedagogiske og teologiske re-

fleksjoner knyttet til praksis og fellesskap i folkehøgskolen. Vårt 
mål og håp er at våre erfaringer og refleksjoner fra UKT-prosjektet 
kan bidra til en fortsatt utvikling og forbedring av praksis og gi økt 

kunnskap om folkehøgskolen, skoleutvikling og aksjonsforskning.

Vegard Holm og Johan Lövgren er forfattere av boken og ledet 

prosjektet fra start til slutt. Odd Haddal har vært redaktør og 

gitt språklige, strukturelle og innholdsmessige råd og  bidrag. 
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FOLKEHØYSKOLELOVEN

Folkehøyskolens formål er å fremme 
allmenndanning og folkeopplysning. 
Den enkelte folkehøyskole har ansvar for å 
fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.



Jo
h

an
 Lö

vg
ren

TH
E R

EFLEC
TIV

E C
O

M
M

U
N

ITY

2018 

Address
Det teologiske menighetsfakultet
Postboks 5144  Majorstuen 
0302 OSLO

Visiting Address
Gydas vei 4, Majorstuen
Oslo

Phone
T: 22 59 05 00
F: 22 59 05 05

E-mail
post@mf.no 

web
www.mf.no

This thesis presents a study of learning processes in 
Norwegian folk high schools. Based on an empiri-
cal study of two Norwegian folk high schools it 
asks what learning processes take place in these 
schools. From an initially wide research question, 
the study narrows its focus to two related con-
cepts linked to the history and identity of the Nor-
wegian folk high schools. The sub-questions of 
the study ask how values and religion can be seen 
as a part of the learning processes of the schools.

The theoretical framework of the study connects 
to sociocultural theory, with a special focus on 
the critique and development of Etienne Wenger’s 
theories of social learning. The dialogical or 
monological discourses of values and religion 
described by the students in the empirical mate-
rial become central in the analysis of the study.

The empirical study was carried out as a qualitative 
study influenced by ethnographic field studies. After 
the initial document study, the empirical fieldwork 
sought to map the experience of students in the 
two schools. The empirical material was designed 
to provide a picture of students’ experience of the 
folk high schools and, through this, of the mean-
ing negotiated by students at the two schools.

The findings of the study describe the dis-
tinctive learning community that the folk 
high schools represent, as conceptualized in 
the title of the thesis: The reflective community.

Dissertation for the Degree Philosophiae Doctor (PhD) 

Johan Lövgren
THE REFLECTIVE COMMUNITY
Learning processes in Norwegian folk high schools
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Kan lastes ned gratis på:

www.researchgate.net/publication/324567988



ET SPRÅK FOR Å

- Snakke om unge voksne og tro
- Snakke med unge voksne om tro
- Snakke om deg og meg som trosformidlere



KRISTEN FOLKEHØGSKOLE 
– EN UTFORDRING

"Jeg klare ikke helt å forklare hvorfor jeg er blitt mer usikker, jeg har bare blitt det. Det har 
kanskje med at det er så få kristne møter på skolen, eller at det er mange ateister på skolen.»
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KRISTEN FOLKEHØGSKOLE 
– EN UTFORDRING

"Jeg klare ikke helt å forklare hvorfor jeg er blitt mer usikker, jeg har bare blitt det. Det har 
kanskje med at det er så få kristne møter på skolen, eller at det er mange ateister på skolen.»

"Det å ha en miks av ateister og religiøse har ført til mange spennende diskusjoner som har 
utfordret mitt syn på ting." 

"...det har utviklet meg som kristen. Det har hele året gjort. Mange møter med forskjellige folk 
har fått meg til å åpne øynene for andre rundt meg. Og det tenker jeg er en viktig verdi."





LÆRING SOM FORHANDLET IDENTITET
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UTVIKLING ER ALLTID FØRST HANDLING 



TRE MODELLER FOR LÆRING

Reproduserende Forløsende Forankrende
Innhold Substans Prosess Prosessorientert 

substans
Diskurs Monolog Dialog Inkarnert

Formidler Kunnskap Refleksjon Identitet
Fokus på Senter/periferi Rørelse Hybrid

Bits and pieces
Læringskurve Innover mot senter Innover eller utover Noncoherent

Ledet av Mester Katalysator Levende eksempel

Område Fattigdom 
Spansk

Respekt
Toleranse

Religion
Demokrati



FORLØSENDE

"Jeg har møtt, snakket og blitt kjent med mennesker jeg ellers aldri ville hatt 
noe forhold til. Det er så urealistisk bra når man kan snakke med folk fra 
den beste vestkanten, og folk som kommer fra motsatt side og virkelig har 
kjempet. Så mange bra verdier, diskusjoner og en inkludering av alle som jeg 
aldri ellers har sett." 



TRE MODELLER FOR LÆRING

Reproduserende Forløsende Forankrende
Innhold Substans Prosess Prosessorientert 

substans
Metode Monolog Dialog Inkarnert

Formidler Kunnskap Refleksjon Identitet
Fokus på Senter/periferi Rørelse Hybrid

Bits and pieces
Læringskurve Innover mot senter Innover eller utover Noncoherent

Ledet av Mester Katalysator Førebilde
Område Fattigdom 

Spansk
Respekt

Toleranse
Religion

Demokrati



NONCOHERENCE

«Tjenerne spurte ham: ‘Vil du vi skal gå og luke det bort?’ 

‘Nei’, svarte han, ‘for når dere luker bort ugresset, kunne dere 
samtidig komme til å rykke opp hveten.»

Mat 13
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https://www.youtube.com/watch?v=XdDoYAygC1Y

https://www.youtube.com/watch?v=XdDoYAygC1Y


Det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller 
jeg med min egen kropp...

Paulus Kolosserbrevet 1:24



29 Herre, du tenner min lampe,
min Gud lyser opp mitt mørke.

30 Med deg kan jeg storme mot en krigerflokk,
med Guds hjelp kan jeg springe over murer.

31 Guds vei er fullkommen, Herrens ord er rent.
Han er et skjold for alle som søker tilflukt hos ham.

32 For hvem er Gud om ikke Herren,
hvem er en klippe om ikke vår Gud,

33 den Gud som kler meg i styrke
og gjør min ferd hel.

34 Han gir meg føtter som en hind
og lar meg stå på høydene.

35 Han lærer opp hendene mine til krig,
armene spenner buen av bronse.

36 Du gir meg din frelse til skjold,
med din høyre hånd støtter du meg.
Du bøyer deg ned og gjør meg stor.

37 Du baner vei for mine skritt,
anklene mine vakler ikke.

38 Jeg jager mine fiender og tar dem igjen,
jeg snur ikke før jeg har gjort ende på dem.

Salme 18:29-38


