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• ”I have never read anything by a foreigner that to 

this degree captured key themes both in Danish 
history and in the folk high school’s essence” 
(Niels Højlund) 

• ”This is a remarkable book about a particular 
form of Danish educational institution – the ’folk 
high school’ – and its founder N.F.S. Grundtvig, in 
their social and historical context”. (George 
Spindler, Stanford University, California).    



Danish social Movements in the time 
of global Destabilization (1996) 

• From the Danish Land Reforms to ’The 
Reventlow Effect’ 

• From the early revival movements to N.F.S. 
Grundtvig, Christen Kold and ’the folkelig’ 

• The Emergence of the Danish Efterskole 
• ”Outward Gain, Inward Loss”: Global 

Destabilization and the Reverse-Reventlow 
effect 
 



The invisibility of the Efterskole 

 ”Not a single one of those with whom I spoke, 
and in none of the literature I encountered, 
was there even mentioned that a type of 
school called the Danish efterskole existed 
(nor was it mentioned that the efterskole, 
together with the folk high school and the free 
school, was one of the three kinds of Danish 
school directly inspired by the work of 
Grundtvig and Kold”. (Steven Borish 1996:213) 



Why was the predominant mood I 
experienced so positive? 

Discipline 
• ”rules and obligations is 

made clear to students and 
their parents from first 
contact with the school” 

• ”there are basic rules for 
students, and they are clerly 
laid out”.  

Permissions 
• ”at the same time it 

provides  a social 
environment very rich in the 
giving of permissions. And 
not only rich in the giving of 
permissions, but in the 
giving of the type of 
permissions that are 
pricisely those needed by 
young people of this age”. 
(Steven Borish 1996:252).  



Psykosocialt moratorium 

• Erik Erikson står fadder til identitetsbegrebet, som 
siden 1950’erne er overtaget af etnografer, psykologer, 
sociologer, historiker, pædagoger m.fl.   

• Otte livsfaser fra barndom til voksenlivet 
• På et tidspunkt i udviklingsforløbet har mange unge 

brug for et psykosocialt moratorium 
• Pubertetens psyke er i alt væsentligt en moratoriets 

psyke, et psykologisk stadium, mellem barndom og det 
voksne liv, mellem den moralitet, barnet har lært, og 
den etik, som skal udvikles af den voksne 

 (Erik Erikson: Identitet – ungdom og kriser, 1971) 
 
 

 
 



Efterskolen som psykosocialt 
moratorium 

• Ifølge Erikson giver ethvert samfund og enhver 
kultur institutionel form til et moratorium for 
flertallet af sine unge 

• Mange unge skaber sig selv et moratorium, 
hvor de gennem eksperimenter med roller og 
identitet søger efter en plads i samfundet, der 
synes at være skabt for han eller hende  

• Et efterskoleophold kan betragtes som et 
institutionaliseret psykosocialt moratorium  
 



Vi skal nå det før vi segner 
 

 ”I udviklingspsykologien fra forrige århundrede som hos 
klassikeren Erik H. Erikson blev ungdomsårene beskrevet 
som et moratorium. En slags ventetid, en åben fase af livet, 
hvor man søgte og prøvede sig frem for at danne sin 
identitet. Nu lukkes det åbne. Nu ligner denne fase af livet, 
hvor man førhen fjollede rundt og irriterede sine forældre 
ved at sove ekstra længe, skærsilden. Den er mere pukletid 
end ventetid. Og det er blevet vanskeligt at skelne 
præstation fra angst. For hvornår er præstation for det 
meste bemestringsglæde, og hvornår for det meste 
ydelsestvang?” 

 Finn Skåderud, norsk psykiatrier, 2015 
 

 



”Det sprog, vi bruger nu, holder ikke. 
Hvordan kan vi nå dem?” 

 ”Lidelser sladrer om vores kultur. De unges ubehag i 
form af overvældelse og udmattelse afspejler 
samtidens komplekse og paradoksale krav. Og 
symptomer er selv i bevægelse og bevæger sig rundt i 
krop og sind. Vi må tilpasse vores kort til det nye 
terræn. Vi må i stigende grad erkende, at alvorlige 
sygdomme kan bryde ud i hjertet af vores kollektive 
idealer som stræbsomhed og præstation: sindssygt 
stræbsom og sindssygt sundt. Det er meget forvirrende 
for dem, for os og for alle”. 

 Finn Skåderud, norsk psykiatrier  , 2015 



Inspiration i det glemte sprog? 

 De seneste årtier er en række klassiske 
begrebet som karakter, opdragelse, dannelse 
og dyd gledet ud af det pædagogiske 
vokabularium, de er gledet ud af 
læreruddannelsen, ud af de pædagogiske 
lærebøger, ud af pædagogiske leksika og i 
videre forstand ud som formål med 
undervisning og opdragelse.    



Opdragelse er overflødig 

 For 20 år siden skrev Erik Sigsgaard bogen Er 
opdragelse nødvendig? Hans svar var et 
rungende nej. Det synspunkt blev senere 
kraftig understøttet af Jesper Juul med sin 
toneangivende bog Dit kompetente barn. 
Begge mente, at det, vi traditionelt forstår ved 
opdragelse, ikke kun er overflødig, men 
direkte skadelig.  
 



Fra karakterdannelse til personlig 
udvikling 

Folkeskoleloven af 1937 
 ”Folkeskolens formål er at 

fremme og udvikle 
børnenes anlæg og evner, at 
styrke deres karakter og 
give dem nyttige 
kundskaber”.     

  

Folkeskoleloven af 1993 
 ”Folkeskolens opgave er i 

samarbejde med 
forældrene at fremme 
elevernes tilegnelse af 
kundskaber, færdigheder, 
arbejdsmetoder og 
udtryksformer, der 
medvirker til den enkelte 
elevs alsidige personlige 
udvikling”. 
 



Human potentials 
 Hvad har erstattet ideen om karakterdannelse som 

formål? Det har en række psykologiske teorier om 
udvikling af personligheden. Den humanistisk 
psykologis ide om at udvikle menneskers ’human 
potentials’, herunder ideen om selvudvikling og 
selvrealisering, har siden 1960’erne bidraget til at gøre 
den enkelte elevs personlige udvikling til 
pædagogikkens alfa og omega. Den humanistiske 
psykologis ide om at udvikle menneskers ’human 
potentials’ er i dag blevet en afgørende og 
produktivitetsfremmende motivationsfaktor også i 
arbejdslivet.  

  
 



Karakterbegrebets genopstandelse  

• Paul Tough: How children Succeed? Gritt, 
curiosity, and the hidden Power of Character, 
2012. 

• Per Schultz Jørgensen: Styrk dit barns karakter 
– et forsvar for børn, barndom og 
karakterdannelse, 2014. 

• Svend Brinkmann: Stå fast - et opgør med 
tidens udviklingstvang, 2014. 



The Hidden Power of Character 
 I sin meget omtalte bog How Children Succeed. Grit, Curiosity and 

the Hidden Power of Character fra 2012, forholder Paul Tough sig til 
den diskussion, der foregår blandt økonomer, uddannelsesforskere, 
psykologer og hjerneforskere om læring, og han gør her op med en 
række af de forestillinger, som har domineret uddannelsespolitikken 
de seneste årtier. Ifølge Paul Tough er det nødvendig med en hel 
anden tilgang, der inddrager det, som økonomerne kalder ’ikke-
kongnetive’ evner og som psykologerne kalder ’personlighedstræk’. 
Det, der betyder noget for børns chancer senere i livet, er ikke hvor 
meget kognetiv viden og information, der bliver proppet ind i deres 
hoveder. Det vigtige er derimod, hvorvidt forældre, pædagoger og 
lærere kan medvirke til at udvikle deres udholdenhed, selvkontrol, 
nysgerrighed, samvittighedsfuldhed, viljestyrke og selvtillid.  
 



Hvordan bidrog den klassiske efterskole til 
de unges karakterdannelse? 

 Hvordan bidrog den klassiske efterskole til de 
unges karakterdannelse? Det var ikke ved at 
undervise i morallære. Den moralske 
prægning af eleverne fandt sted ved hjælp af 
den såkaldte indirekte metode, som også kan 
kaldes den narrative metode.  



Fenrisulven og Tyr 



Den indirekte metode 

 I den klassiske efterskole havde myten om Tyr 
nutidig interesse. Selv om Tyr er en gammel 
gud, der ikke dyrkes længere, handler 
fortællingen kun tilsyneladende om fortiden. 
For myten om Tyr tematiserer moralske 
problemstillinger, der stadig er aktuelle, for 
eksempel om et samfundsmæssigt fællesskab 
kræver, at man er villig til at yde ofre for 
fællesskabet.  
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