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INDLEDNING	  
”Velkommen	  på	  efterskole!”	  Sådan	  lyder	  det	  for	  mange	  unge	  i	  begyndelsen	  af	  august.	  Dette	  møde	  
er	  fyldt	  med	  blandede	  følelser	  og	  forventninger.	  Det	  er	  et	  møde	  med	  en	  ny	  skoleform,	  en	  ny	  måde	  
at	  omgås	  lærere	  og	  kammerater	  på	  ikke	  mindst	  et	  møde	  med	  en	  helt	  ny	  hverdag	  	  

»Vi	  kan	  snakke	  med	  hinanden	  om	  alt:	  venner,	  kærlighed	  og	  problemer«.	  Sådan	  beskriver	  to	  efter-‐
skolepiger	  deres	  bofællesskab.	  Og	  netop	  den	  drøm	  møder	  mange	  elever	  op	  med,	  når	  de	  begynder	  
på	  efterskole.	  De	  har	  fra	  kammerater,	  forældre	  og	  familie	  hørt,	  hvor	  fantastisk	  det	  er	  at	  gå	  på	  ef-‐
terskole,	  og	  hvor	  gode	  venner	  de	  får.	  Forventningerne	  er	  med	  rette	  store.	  Men	  virkeligheden	  lever	  
ikke	  altid	  helt	  op	  til	  drømmen,	  og	  de	  tidligere	  efterskoleelever	  har	  ofte	  glemt	  at	  fortælle	  om	  ud-‐
fordringerne,	  de	  måtte	  overvinde	  for	  at	  opnå	  venskaber	  og	  fællesskab	  i	  særklasse.	  	  

Efterskoleformens	  udgangspunkt	  er,	  at	  værelsesfællesskabet	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  de	  unge	  som	  
mennesker,	  og	  en	  af	  prøverne	  hedder	  ”forskellighed.”	  Specielt	  pigerne	  reagerer,	  hvis	  den	  spejling,	  
de	  søger	  i	  værelseskammeraten,	  ikke	  passer,	  fordi	  de	  har	  forskellig	  tøjstil	  og	  interesser,	  og	  efter-‐
skolelærere	  hører	  ofte	  indvendingen	  ”Vi	  er	  meget	  forskellige”.	  	  

Vi	  har	  i	  indeværende	  skoleår	  på	  Flemming	  Efterskole	  forsøgt	  at	  justere	  på	  vores	  pædagogik	  om-‐
kring	  værelsesbyt	  og	  håndtering	  af	  problemer	  på	  værelserne.	  Dette	  har	  ført	  til	  en	  ændret	  praksis	  i	  
næste	  skoleår.	  Denne	  evaluering	  vil	  derfor	  have	  afsæt	  i	  baggrunden	  for	  den	  nye	  praksis	  og	  tan-‐
ken	  er,	  at	  temaet	  også	  vil	  være	  i	  fokus	  i	  næste	  års	  selvevaluering.	  

UNGE	  OG	  EFTERSKOLEN	  	  
I	  efterskolernes	  lovgrundlag	  fra	  2006	  fastslås	  det,	  at	  skolerne	  skal	  tilbyde	  ”undervisning	  og	  sam-‐
vær”	  med	  henblik	  på	  ”elevernes	  hele	  menneskelige	  udvikling	  og	  modning	  samt	  deres	  almene	  op-‐
dragelse	  og	  uddannelse”.	  Med	  begreberne	  undervisning	  og	  samvær	  bekræftes	  kostskolelivets	  
dannelsesfunktion	  på	  én	  gang	  som	  det	  ”at	  lære”	  og	  ”at	  leve”.	  
	  
I	  en	  tid	  præget	  af	  individualisering	  er	  det	  værd	  at	  notere	  sig,	  at	  dannelse	  i	  en	  efterskolesammen-‐
hæng	  er	  produktet	  af	  selvvalgt	  at	  være	  indfældet	  i	  et	  kollektiv,	  hvis	  værdier,	  ritualer,	  viden	  og	  
handlinger	  man	  bliver	  formet	  af	  og	  bliver	  en	  del	  af.	  Dette	  valg	  kan	  med	  et	  begreb	  fra	  Thomas	  Ziehe	  
kaldes	  at	  lade	  sig	  indlemme	  i	  en	  form	  for	  normregulerende	  hverdag	  med	  regler,	  normer,	  ting,	  man	  
ikke	  gør	  og	  forpligtelser	  knyttet	  til	  næsten	  enhver	  situation,	  som	  kan	  forekomme	  i	  løbet	  af	  dagen.	  
Den	  normregulerende	  hverdag	  er	  generelt	  ved	  at	  forsvinde	  i	  det	  senmoderne,	  og	  i	  stedet	  er	  det	  
den	  præferenceorienterede	  hverdag,	  de	  unge	  kender	  hjemmefra.	  En	  hverdag,	  hvor	  ens	  personlige	  
ønsker	  og	  præferencer	  hele	  tiden	  sammenlignes	  med	  virkeligheden	  –	  kan	  det	  lade	  sig	  gøre	  for	  
mig?	  	  
	  
Thomas	  Ziehe	  knytter	  to	  centrale	  begreber	  til	  ungdomskulturen,	  nemlig	  kulturel	  frisættelse	  og	  
ambivalens.	  Den	  kulturelle	  frisættelse	  betegner	  det	  nedbrud	  i	  traditioner,	  værdier	  og	  normer,	  som	  
siden	  70’erne	  har	  manifesteret	  sig	  ved,	  at	  den	  sociale	  baggrund	  mister	  betydning	  for	  udformnin-‐
gen	  af	  værdier	  og	  målsætninger	  for	  unge.	  Denne	  frisættelse	  bevirker	  også,	  at	  samfundet	  ændrer	  
sig	  fra	  et	  skæbnesamfund	  til	  et	  valgsamfund,	  hvor	  det	  enkelte	  individ	  aktivt	  skaber	  sin	  egen	  identi-‐
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tet	  og	  ikke	  længere	  er	  bundet	  af	  tidligere	  generationers	  tilhørsforhold.	  I	  kølvandet	  på	  den	  kulturel-‐
le	  frisættelse	  følger	  en	  ambivalens,	  idet	  frisættelsen	  på	  den	  ene	  side	  skaber	  åbninger	  og	  mulighe-‐
der	  –	  og	  på	  den	  anden	  side	  omkostninger	  og	  trusler.	  	  
For	  eksempel	  er	  ungdomsperioden	  præget	  af	  mange	  valg	  i	  forhold	  til	  uddannelse,	  arbejde,	  livsstil	  
og	  forbrug.	  På	  den	  ene	  side	  medfører	  disse	  valg	  oplevelsen	  af	  en	  næsten	  grænseløs	  frihed	  til	  at	  
forme	  sin	  egen	  tilværelse	  og	  identitet	  –	  frihed	  til	  at	  finde	  sine	  præferencer.	  På	  den	  anden	  side	  er	  
friheden	  og	  de	  mange	  valgmuligheder	  forbundet	  med	  den	  ufrihed,	  der	  er	  forbundet	  med	  ikke	  at	  
kunne	  fravælge	  eller	  frigøre	  sig	  fra	  disse	  muligheder	  og	  valg,	  samt	  at	  disse	  valg,	  når	  alt	  kommer	  til	  
alt,	  er	  begrænset	  af	  den	  unges	  situation,	  handlekraft,	  evner,	  kompetencer	  og	  økonomi.	  	  

I	  værelseskonteksten	  ses	  både	  præferenceorienteringen	  og	  valgkulturen	  tydeligt.	  Man	  har	  ret	  til	  at	  
skabe	  sin	  egen	  tilværelse	  og	  identitet,	  	  og	  det	  skal	  passe	  ind	  i	  det	  billede,	  man	  har	  skabt	  af	  sig	  selv.	  
Sat	  på	  spidsen	  kan	  man	  ikke	  bo	  med	  en	  ”kedelig”	  værelseskammerat,	  når	  man	  selv	  er	  så	  spænden-‐
de.	  De	  unge	  får	  skabt	  en	  egenverden,	  hvor	  de	  definerer,	  hvad	  der	  er	  tæt	  på,	  hvad	  der	  hænger	  
sammen,	  og	  hvad	  der	  er	  vigtigt,	  hvad	  man	  kan	  lide	  på	  den	  ene	  side	  -‐	  og	  et	  behov	  for	  at	  kunne	  ska-‐
be	  en	  distance	  til	  sig	  selv	  på	  den	  anden	  side.	  Problemet	  er	  bare,	  at	  den	  unge	  har	  svært	  ved	  at	  se	  
nogen	  mening	  med	  det,	  der	  ligger	  udenfor	  deres	  egenverden	  –	  og	  bl.a.	  derfor	  kan	  det	  være	  svært	  
at	  acceptere	  en	  værelseskammerat,	  som	  er	  anderledes	  end	  en	  selv.	  	  

ÆNDRING	  AF	  PÆDAGOGISK	  PRAKSIS	  
I	  en	  organisation	  som	  efterskolen	  kan	  man	  hurtigt	  ændre	  sine	  pædagogiske	  procedurer.	  Man	  vil	  
hurtigt	  kunne	  ændre	  praksis,	  hvis	  eventuelle	  problemer	  opstår.	  Der	  er	  hele	  tiden	  refleksive	  pro-‐
cesser	  i	  gang,	  der	  er	  hele	  tiden	  situationer,	  der	  kræver	  eftertanke	  og	  overvejelser.	  	  
	  
I	  forhold	  til	  værelsesproblematikken	  blev	  der	  førhen	  arbejdet	  med	  de	  enkelte	  problemer	  på	  værel-‐
serne	  i	  takt	  med,	  at	  de	  opstod.	  Det	  fungerede	  hensigtsmæssigt	  og	  gav	  ikke	  anledning	  til	  større	  
problematikker.	  I	  takt	  med	  den	  ændrede	  ungdomskultur,	  hvor	  individualiteten	  og	  den	  præferen-‐
ceorienterede	  hverdag	  fylder,	  ændrede	  årsagerne	  til	  værelsesproblemerne	  sig	  fra	  at	  være	  praktisk	  
orienterede	  –	  ”han	  roder”,	  ”hun	  har	  lyset	  tændt	  til	  sent”	  –	  til	  at	  blive	  mere	  personlige	  –	  ”hun	  siger	  
mig	  ingenting”,	  ”jeg	  kan	  ikke	  bruge	  ham	  til	  noget”.	  	  
Derfor	  besluttede	  lærerrådet	  sidste	  skoleår	  at	  ændre	  proceduren	  fra	  (officielt)	  ingen	  mulighed	  for	  
at	  bytte	  værelseskammerat	  –	  til	  mulighed	  for	  at	  bytte	  værelseskammerat	  til	  efterårsferien	  og	  til	  
jul.	  Dette	  åbnede	  op	  for	  et	  valg,	  eleverne	  troede,	  at	  de	  stod	  med	  en	  åben	  valgmulighed	  –	  og	  tog	  
derfor	  stilling	  til,	  om	  de	  ville	  flytte.	  	  
	  
Rent	  praktisk	  kom	  værelsesbytteseancen	  nu	  til	  at	  foregå	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  hvis	  man	  på	  værel-‐
set	  i	  samråd	  med	  ganglærer	  var	  blevet	  enige	  om	  at	  flytte	  fra	  hinanden,	  så	  kom	  man	  i	  en	  form	  for	  
”pulje”.	  Dernæst	  fulgte	  samtaler	  med	  viceforstander	  og	  skolemor,	  hvor	  man	  fik	  mulighed	  for	  at	  
ønske	  sin	  kommende	  værelseskammerat.	  Det	  var	  en	  hård	  og	  opslidende	  proces	  for	  alle,	  hvor	  de	  
unge	  blev	  konfronteret	  med	  deres	  egenverden,	  deres	  individuelle	  projekt	  –	  og	  ikke	  mindst	  kon-‐
fronteret	  med,	  at	  det	  at	  vælge	  også	  indebærer	  et	  fravalg	  –	  også	  når	  det	  gælder	  et	  andet	  menne-‐
ske.	  
I	  fokusgrupperne	  var	  det	  gennemgående	  tema	  blandt	  de	  elever,	  der	  ønskede	  en	  ny	  værelseskam-‐
merat,	  at	  ”vi	  er	  meget	  forskellige”	  og	  ”vi	  taler	  ikke	  sammen”.	  Dette	  er	  et	  tydeligt	  tegn	  på,	  at	  de	  
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unge	  har	  svært	  ved	  at	  se	  ud	  over	  deres	  egenverden,	  de	  har	  svært	  ved	  at	  overskue	  at	  skulle	  leve	  
sammen	  med	  en	  anden,	  som	  ikke	  ”siger	  dem	  noget”	  og	  samtidig	  har	  de	  meget	  svært	  ved	  at	  accep-‐
tere	  denne	  forskellighed.	  
	  
Næste	  skoleår	  har	  vi	  valgt	  at	  ændre	  procedure	  igen,	  nemlig	  til	  tvungen	  værelsesbyt	  3	  gange	  i	  løbet	  
af	  skoleåret.	  Som	  udgangspunkt	  skal	  eleverne	  bo	  på	  forskellige	  gange.	  	  
Fra	  værdigrundlaget	  er	  flg.	  formuleringer	  i	  spil:	  	  

-‐ hvor	  tryghed,	  tolerance	  og	  respekt	  er	  normen	  	  
-‐ hvor	  alle	  skal	  føle	  sig	  trygge	  
-‐ hvor	  eleverne	  får	  indflydelse	  og	  samtidig	  tager	  ansvar	  

	  
Tanken	  er,	  at	  den	  ændrede	  procedure	  vil	  

-‐ styrke	  elevernes	  sociale	  kompetencer	  
-‐ styrke	  elevernes	  netværk	  
-‐ fokus	  på	  gang	  fremfor	  værelse	  (gruppe	  fremfor	  individ)	  
-‐ ingen	  mulighed	  for	  valg	  og	  fravalg	  af	  andre	  mennesker	  
-‐ større	  åbenhed	  blandt	  eleverne	  og	  dermed	  knap	  så	  lukkede	  grupperinger	  
-‐ modvirke	  negative	  sociale	  konstellationer	  
-‐ modvirke	  dårlige	  gangkulturer	  

	  
Derudover	  vil	  der	  rent	  praktisk	  blive	  gjort	  hovedrent	  på	  værelserne	  3	  gange	  årligt.	  	  
	  
Ved	  denne	  nye	  procedure	  fratages	  valget	  fra	  eleverne.	  De	  kan	  ikke	  vælge	  deres	  værelsekammerat	  
fra	  –	  og	  dermed	  behøver	  de	  heller	  ikke	  tage	  stilling	  til,	  hvorvidt	  værelseskammeraten	  ”siger	  dem	  
noget”.	  	  
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BAGGRUND	  FOR	  ÆNDRING	  AF	  PRAKSIS	  
TRE	  PERSPEKTIVER	  	  
Vi	  har	  valgt	  tre	  perspektiver	  ud,	  der	  umiddelbart	  er	  interessante	  i	  forhold	  til	  værelsesproblematik-‐
kerne:	  et	  organisationsperspektiv	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  skolens	  værdigrundlag	  passer	  til	  den	  æn-‐
drede	  procedure,	  et	  lærerperspektiv,	  der	  omhandler	  lærernes	  rolle	  i	  forhold	  til	  arbejdsopgaven	  i	  
forhold	  til	  værelsesproblematikker	  og	  sidst	  et	  elevperspektiv	  set	  i	  forhold	  til	  de	  unge	  og	  den	  om-‐
væltning	  det	  er	  at	  blive	  indlemmet	  i	  et	  efterskolemiljø	  samt	  at	  skulle	  bo	  sammen	  med	  en	  ”frem-‐
med”.	  	  
	  
Organisationsperspektiv	  
Det	  er	  skolens	  ledelse,	  der	  suverænt	  bestemmer,	  hvem	  der	  skal	  bo	  hvor	  og	  med	  hvem.	  Da	  
ledelsen	  ikke	  kender	  eleverne,	  når	  der	  bliver	  fordelt,	  bliver	  det	  mere	  eller	  mindre	  tilfældigt,	  hvem	  
der	  kommer	  til	  at	  bo	  sammen.	  Dette	  hænger	  godt	  sammen	  med	  skolens	  værdigrundlag,	  hvor	  der	  
bl.a.	  står:	  ”Flemming	  Efterskoles	  aktiviteter	  bygger	  på	  TRYGHED,	  TILLID	  og	  TOLERANCE.	  Vi	  tror	  på,	  
at	  vi	  på	  den	  måde	  skaber	  optimale	  rammer	  for	  udviklingen	  af	  den	  enkelte	  elev	  og	  for	  fællesska-‐
bet.”	  
I	  værdigrundlaget	  findes	  skolens	  grundlæggende	  værdier	  og	  også	  holdninger	  til	  det	  at	  holde	  efter-‐
skole.	  I	  forhold	  til	  værelsesdimensionen	  kan	  fremhæves:	  ”Vi	  ønsker	  at	  understøtte	  fællesskabets	  
udvikling	  ved	  hjælp	  af	  respekt	  og	  ansvar	  for	  hinanden”.	  	  
	  
Lærerperspektiv	  
I	  forbindelse	  med	  arbejdet	  med	  værelsesrelationen	  er	  det	  interessant	  at	  kigge	  på	  ganglærerens	  
rolle,	  da	  det	  ligger	  i	  hans/hendes	  beskrevne	  funktion	  og	  opgave	  at	  arbejde	  med	  værelserne	  –	  og	  
især	  da	  ganglæreren	  i	  løbet	  af	  skoleåret	  kommer	  til	  at	  arbejde	  med	  4	  forskelligt	  sammensatte	  
ganggrupper.	  	  
	  
På	  efterskolen	  findes	  flere	  didaktiske	  strenge	  at	  spille	  på,	  da	  læreren	  ikke	  kun	  er	  underviser,	  men	  
også	  voksenven,	  mentor	  og	  rammesætter	  for	  eleverne.	  Ganglæreren	  kommer	  til	  at	  møde	  sine	  
gangelever	  i	  mange	  forskellige	  situationer	  og	  kommer	  ofte	  til	  at	  spille	  en	  stor	  rolle	  for	  de	  unge	  i	  
deres	  proces	  hen	  imod	  at	  blive	  efterskoleelever.	  	  I	  efterskolen	  er	  hovedsigtet	  ”at	  lære”	  og	  ”at	  le-‐
ve”,	  og	  disse	  dimensioner	  kan	  i	  samspil	  med	  Benners	  didaktiske	  teori	  udmønte	  sig	  i	  tre	  samværs-‐
former,	  som	  er	  velegnede	  til	  at	  beskrive	  ganglærerens	  didaktiske	  strenge.	  Disse	  samværsformer	  
er:	  	  

-‐ det	  strukturerende	  samvær,	  som	  muliggør	  livsoplysende	  læringsprocesser	  
-‐ det	  undervisende	  samvær,	  der	  kontekstualiserer	  og	  perspektiverer	  viden	  og	  holdninger,	  og	  

som	  på	  den	  måde	  indfører	  i	  den	  folkelige	  oplysning	  
-‐ det	  vejledende	  samvær,	  som	  er	  en	  intergenerationel	  indføring	  i	  ubestemthedens	  dialog,	  

der	  bidrager	  til	  den	  demokratiske	  dannelse.	  
	  
I	  arbejdet	  med	  værelsesdimensionen	  kommer	  ganglæreren	  til	  at	  arbejde	  inden	  for	  alle	  former	  for	  
samvær	  –	  skal	  være	  strukturerende,	  undervisende	  og	  vejledende	  i	  arbejdet	  med	  værelsesrelatio-‐
nen.	  Strukturerende	  i	  forhold	  til	  at	  sætte	  rammerne	  på	  værelset,	  undervisende	  i	  forhold	  til	  at	  
hjælpe	  og	  lære	  de	  unge	  at	  være	  sammen	  på	  værelset,	  og	  vejledende,	  i	  forhold	  til	  at	  tage	  værdi-‐
snakke	  med	  de	  unge.	  	  
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Samtidig	  har	  vi	  på	  Flemming	  Efterskole	  en	  mentorordning.	  I	  forbindelse	  med	  de	  mange	  værelses-‐
skift	  vil	  mentoren	  være	  den	  person,	  der	  skal	  hjælpe	  eleverne	  igennem	  de	  mange	  udfordringer,	  der	  
ligger	  i	  at	  flytte.	  Ziehe	  ser	  lærerrollen	  som	  en	  turguide,	  som	  skal	  føre	  eleverne	  gennem	  ukendt	  
land.	  Man	  skal	  ikke	  undervurdere	  den	  fremmedartethed,	  som	  de	  oplever	  i	  det	  ukendte	  land,	  og	  
turguiden	  skal	  respektere	  det.	  Man	  skal	  åbne	  verden	  op	  og	  samtidig	  erkende,	  at	  de	  har	  en	  egen-‐
verden.	  Derved	  vil	  man	  som	  mentor	  kunne	  hjælpe	  og	  dermed	  skabe	  grobund	  for	  læring,	  dannelse	  
og	  refleksion.	  Dette	  arbejde	  skal	  foregå	  løbende,	  og	  mentorens	  pædagogiske	  opgave	  ligger	  i	  at	  
åbne	  op	  for	  de	  forskellige	  verdener.	  	  
Derved	  vil	  eleverne	  forhåbentlig	  kunne	  se	  muligheder	  frem	  for	  begrænsninger	  i	  samværet	  med	  
værelseskammeraten.	  På	  den	  måde	  vil	  mentoren	  måske	  gennem	  kontinuerlige	  samtaler	  kunne	  
guide	  eleven	  til	  en	  forståelse	  og	  accept	  af	  forskellighed	  –	  især	  da	  det	  bliver	  en	  overskuelig	  tidspe-‐
riode,	  det	  kommer	  til	  at	  dreje	  sig	  om.	  	  
	  
Elevperspektiv	  
Når	  man	  skal	  fungere	  på	  et	  værelse	  sammen	  med	  en	  anden,	  skal	  man	  både	  kunne	  være	  der	  selv	  
og	  give	  den	  anden	  plads.	  Man	  kan	  metaforisk	  omtale	  de	  unges	  egenverden	  som	  deres	  egen	  have.	  
De	  kommer	  med	  hver	  deres	  have	  med	  forskellige	  bede	  og	  størrelser	  hække	  omkring.	  Når	  de	  så	  
skal	  have	  de	  to	  haver	  til	  at	  blive	  naboer	  –	  gerne	  uden	  nabostridigheder	  -‐	  kræver	  det,	  at	  man	  kan	  
se,	  at	  ens	  egen	  hæk	  er	  for	  høj,	  eller	  ukrudtet	  skal	  luges	  –	  og	  også	  se	  muligheder	  i	  naboens	  have	  –	  
man	  skal	  kunne	  se	  sin	  egen	  have	  oppefra	  –	  i	  et	  metaperspektiv	  og	  gerne	  reflektere	  over	  sin	  egen	  
have.	  	  
Samtidig	  har	  man	  travlt	  med	  at	  passe	  sin	  egen	  have,	  at	  sørge	  for	  at	  bedene	  og	  græsplænen	  ser	  
nogenlunde	  pæne	  ud	  –	  og	  også	  kigge	  over	  hækken	  og	  udforske	  nabohaven.	  	  	  
	  
Når	  de	  senmoderne	  unge	  møder	  op	  på	  efterskolen,	  vil	  de	  fleste	  gerne	  det	  hele	  og	  har	  sat	  sig	  ind	  i	  
efterskolens	  præmis.	  De	  fleste	  unge	  vil	  opleve	  overgangen	  til	  at	  blive	  efterskoleelev	  som	  naturlig	  
og	  uden	  problemer.	  Fælles	  for	  alle	  unge	  er,	  at	  de	  i	  værelsesrelationen	  vil	  opleve	  en	  form	  for	  mod-‐
stand	  både	  i	  positiv	  og	  negativ	  forstand	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  ”man	  vil	  på	  den	  ene	  side	  gerne	  vil	  
lære	  noget,	  men	  på	  den	  anden	  side	  ønsker	  man	  heller	  ikke	  at	  blive	  så	  meget	  klogere,	  at	  man	  skal	  
ændre	  sin	  selvopfattelse	  eller	  dagligdag	  for	  meget”.	  Dette	  gør	  sig	  i	  høj	  grad	  gældende	  i	  værelsesre-‐
lationen,	  da	  de	  unge	  reagerer	  med	  modstand	  i	  den	  store	  udfordring	  det	  er	  at	  skulle	  bo	  på	  værelse	  
med	  en	  (i	  begyndelsen)	  fremmed.	  	  
	  
Udfordringen	  i	  det	  pædagogiske	  arbejde	  ligger	  i	  at	  få	  dem	  til	  at	  arbejde	  bevidst	  med	  den	  mod-‐
stand,	  som	  her	  kan	  betegnes	  som	  en	  aktiv	  modstand	  og	  derigennem	  opleve	  en	  forandring	  og	  må-‐
ske	  en	  ændring	  af	  sin	  selvopfattelse	  –	  og	  forhåbentlig	  også	  igangsætte	  en	  dannelsesproces.	  	  
Overordnet	  kan	  man	  sætte	  de	  forskellige	  årsager	  til	  modstand	  op	  på	  denne	  måde	  
	  
Manglende	  mening	  	  	   ”Jeg	  forstår	  det	  ikke”	   For	  få	  informationer,	  ingen	  kommunikation	  på	  værelset,	  

ingen	  fælles	  retningslinjer	  og	  aftaler	  
Tab	  af	  tryghed	  	  	   ”Jeg	  kan	  ikke	  lide	  det”	   Forandringen	  føles	  for	  massiv,	  at	  skulle	  bo	  sammen	  med	  

en	  fremmed	  er	  for	  mange	  en	  voldsom	  omvæltning	  	  
Mistillid	   ”Jeg	  kan	  ikke	  lide	  dig”	   En	  grundlæggende	  modstand	  mod	  værelseskammeraten,	  

uenighed	  om	  værdier.	  	  	  
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De	  mange	  problematikker	  kan	  være	  svære	  at	  arbejde	  med	  for	  en	  ung,	  der	  samtidig	  skal	  navigere	  i	  
det	  senmoderne,	  være	  kulturelt	  frisat	  og	  præferenceorienteret.	  Samtidig	  er	  viden	  om	  disse	  former	  
for	  modstand	  god	  at	  have,	  da	  det	  kan	  nuancere	  billedet	  af	  den	  unges	  proces	  i	  at	  blive	  en	  eftersko-‐
leelev.	  Man	  kan	  med	  den	  viden	  bruge	  modstanden	  positivt,	  idet	  den	  aktive	  modstand	  vil	  skabe	  
grobund	  for	  udvikling.	  	  
	  
	  

KONKLUSION	  	  
Billedligt	  bliver	  vores	  projekt	  at	  skabe	  nogle	  gode	  og	  velfungerende	  nabolag,	  der	  i	  fællesskab	  sæt-‐
ter	  fleksible	  rammer	  for	  hækhøjde,	  græsslåning,	  ukrudtslugning	  m.m.	  For	  at	  få	  indflydelse	  på	  na-‐
bolagets	  beslutninger	  må	  man	  derfor	  byde	  sig	  selv	  til,	  da	  der	  ikke	  er	  mulighed	  for	  at	  flygte	  fra	  
hverken	  nabo	  eller	  kvarteret	  –	  man	  er	  så	  at	  sige	  stavnsbundet	  og	  må	  få	  det	  bedste	  ud	  af	  de	  betin-‐
gelser,	  der	  er	  i	  stedet	  for	  at	  søge	  andre	  betingelser.	  	  

Med	  det	  nye	  fokus	  på	  gangen	  (gruppe)	  fremfor	  værelset	  (individ)	  ønsker	  vi	  at	  under-‐
støtte	  fællesskabets	  udvikling	  vha.	  respekt	  og	  ansvar	  for	  hinanden.	  Ønsket	  er	  også	  at	  sætte	  tryg-‐
hed,	  tillid	  og	  tolerance	  i	  højsæde	  ved	  at	  fjerne	  muligheden	  for	  at	  blive	  valgt	  fra;	  man	  behøves	  ikke	  
at	  bekymre	  sig	  i	  forhold	  til,	  om	  værelseskammeraten	  overvejer	  at	  finde	  en	  ny	  nabo,	  der	  indretter	  
og	  plejer	  haven	  på	  samme	  måde	  som	  sig	  selv.	  
	  
Vi	  vil	  i	  kommende	  skoleår	  løbende	  evaluere	  den	  nye	  indsats	  vha.	  to	  fokusgrupper,	  der	  repræsen-‐
terer	  henholdsvis	  lærer-‐	  og	  elevsiden.	  	  Vi	  vil	  her	  evaluere	  på,	  om	  den	  ændrede	  procedure	  medfø-‐
rer	  de	  forbedringer,	  som	  vi	  ønsker:	  
	  

-‐ at	  det	  styrker	  elevernes	  sociale	  kompetencer	  
-‐ at	  det	  styrker	  elevernes	  netværk	  
-‐ at	  eleverne	  oplever,	  at	  tryghed,	  tillid	  og	  tolerance	  er	  normen	  
-‐ at	  eleverne	  oplever,	  at	  respekt	  og	  ansvar	  for	  hinanden	  understøtter	  fællesskabet	  og	  giver	  

nye	  muligheder	  
-‐ at	  det	  modvirker	  negative	  sociale	  konstellationer	  
-‐ at	  det	  modvirker	  dårlige	  gangkulturer	  
-‐ at	  det	  modvirker	  hurtige	  og	  lukkede	  grupperinger	  
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BILAG	  1	  	  

FOKUSGRUPPEINTERVIEW	  1	  
	  
Baggrund	  for	  ændring	  af	  procedure	  

-‐ reaktion	  på	  grupperinger	  som	  hurtigt	  lukkes	  
-‐ muligheder	  for	  at	  netværke	  
-‐ fravalg	  af	  hinanden	  –	  tager	  stilling	  til	  hinanden,	  som	  det	  er	  nu.	  
-‐ enkelte	  vælger	  fra	  –	  for	  ikke	  selv	  at	  blive	  valgt	  fra	  
-‐ værelsesbyt	  smitter	  –	  bliver	  en	  hurtig	  løsning/en	  god	  idé	  
-‐ ved	  at	  flytte	  dem	  rundt	  kommer	  der	  fokus	  på	  gangen	  fremfor	  værelset	  –	  gruppen	  fremfor	  

personen	  
-‐ rent	  praktisk	  bliver	  der	  gjort	  hovedrent	  på	  værelserne	  3	  gange	  om	  året	  
-‐ modvirker	  negative	  sociale	  relationer	  
-‐ modvirker	  dårlige	  kulturer,	  og	  giver	  mulighed	  for	  at	  tage	  hånd	  om	  dårlige	  vaner	  

	  
Elevernes	  begrundelser	  for	  værelsesbyt	  i	  indeværende	  skoleår	  

-‐ ”Vi	  snakker	  ikke	  sammen”	  
-‐ ”Vi	  har	  ikke	  noget	  til	  fælles”	  
-‐ ”Vi	  er	  ikke	  i	  den	  samme	  gruppe”	  

	  

FOKUSGRUPPEINTERVIEW	  2	  
	  
Baggrund	  for	  ændring	  af	  procedure	  

-‐ styrke	  sociale	  kompetencer	  
-‐ netværk	  
-‐ svært	  at	  skabe	  relation	  til	  én,	  der	  er	  anderledes	  end	  én	  selv	  
-‐ styrke	  divergensen	  
-‐ flytte	  fokus	  fra	  værelse	  til	  gang	  –	  fra	  den	  enkelte	  til	  gruppen	  

	  
Elevernes	  begrundelser	  for	  værelsesbyt	  i	  indeværende	  skoleår	  

-‐ ”Vi	  har	  ingenting	  at	  snakke	  om”	  
-‐ ”Vi	  snakker	  ikke	  med	  de	  samme”	  
-‐ De	  har	  ofte	  fundet	  en	  anden,	  de	  hellere	  vil	  bo	  med…	  

	  
	  


