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Højskolepædagogik Jonas Møller Hent PDF Hvad gør en højskole til en højskole og ikke til en hvilken som
helst skole eller til et hvilket som helst andet tilbud i oplevelsesøkonomien? Hvad er det i højskolernes
praksis, der gør, at de ikke blot leverer oplevelser, men også livsoplysning, dannelse og faglighed på et

niveau, som legitimerer skoleformens fortsatte eksistens? Kort sagt: Hvad er en højskole?

Denne bog går til spørgsmålet om, hvad en højskole er, ved at tage fat i højskolens pædagogik. Samtidig er
det forhåbningen at løfte samtalen ud af højskolens egen verden ved at reflektere det selvoptagede spørgsmål

i en almen pædagogik – så det bliver vedkommende og får betydning for andre end højskolerne selv.

Gennem fortællinger, diskussioner, fortolkninger og udfordringer inspirerer bogen til refleksion over
højskolen, dens pædagogik og dens muligheder. Udgangspunktet er, at der i højskolen udfoldes en særlig

pædagogisk praksis. Denne praksis er kendetegnet ved spændinger, paradokser og muligheder, der ikke gives
færdige løsninger på, men som alle i højskolen vedvarende bør reflektere over og udfordres på, og som også
har stor relevans uden for en snæver højskolepraksis. Bogen henvender sig til alle med interesse for såvel

undervisning og pædagogik som for højskolens anliggende og praksis.

oruden Jonas Møller og Rasmus Kolby Rahbeks omfattende første del indeholder bogen følgende kapitler:

’Tillid til fællesskabet’ af Lisbeth Trinskjær
‘Betydning er verdens løn’ af Simon Lægsgaard Madsen
‘Traditioner og ritualer i højskolen’ af Uffe Strandby

‘I højskolen overvintrer friheden’ af Carsten Kristiansen
‘Friheden som foræring’ af Jacob Tybjerg

‘Engagementets pædagogik’ af Jakob Kjærsgaard
‘At engagere de uengagerede’ af Janne Kjærgaard
‘Når vandet bliver lunkent’ af Jesper Trier Gissel

‘Når hovedsigtet udleves i kroppen’ af Søren Møller & Søren Sinnbech
‘Fuck, du er en nar!’ af Jens Horstmann

‘Hjertets dannelse’ af Charlotte Jensen & Kurt Finsten
’Saglige udvidelser’ af Lene Tanggaard

‘“En gigantisk bøtte med kjærlighet”’ af Tom Tiller
‘Højskolen er et andet sted’ af Alexander von Oettingen

’Højskolepædagogik og det (u)bæredygtige samfund’ af Jonas Andreasen Lysgaard
‘Folkehøjskolen – midt i samfundet!’ af Leo Komischke-Konnerup
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