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Indledning
Emnet for selvevalueringen på HHU er i 2012 begrebet identitetsdannelse, som er en af de fem værdier i
skolens værdigrundlag. Interessen for emnet udspringer dels af nogle overvejelser over, hvorfor så mange
elever tilsyneladende har problemer med at finde sig til rette på efterskolen (relativt højt frafald i 2010/11
og 2011/12), dels en almindelig nysgerrighed over for, hvad det er, efterskolemiljøet gør ved de unge mennesker og deres udvikling.
I skolens værdigrundlag står der:

”Vi ønsker at give rum for en bred almendannelse forstået som en personlig, faglig og social udvikling i
mødet med andre. Dette skal styrke den enkelte
elevs identitetsdannelse i løbet af efterskoleopholdet. Vi ønsker, at skolen er en tryg ramme, som stiller krav til den enkelte og derved styrker ansvarlighed og selvstændighed.”
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Hvad er identitet?
”Ordet ’identitet’ anvendes i dagligsproget om de træk ved en person, der tilsammen kendetegner eller
afgrænser personen som forskellig fra andre. I denne betydning svarer begrebet på mange måder til 'personlighed' og 'karakter'”.1
Store spørgsmål som ”Hvem er jeg?”, ”Hvad kan jeg?” og ”Hvad vil jeg?” optager de fleste unge mennesker,
og at finde svar på disse spørgsmål er vigtigt, hvis man ikke ukritisk skal overtage omgivelsernes forestilling
og forventninger; - skal man leve sit eget liv og træffe sine egne valg, må man blive klar over, hvem man er.
Psykologer har gennem tiden givet forskellige bud på, hvordan og hvornår mennesket udvikler sin personlighed, men det vil føre for vidt at komme ind på de mange spændende teorier. Der vil blive taget udgangspunkt i psykoanalytikeren Erik Eriksons (1902 – 1994) teori om identitetsdannelse og socialisering som en
livslang proces. Erikson arbejder med otte faser i menneskets psyko-sociale udvikling, og fase 5 siges at være specielt vigtig. Fase 5 (12 – 20 år) handler identitet eller rolleforvirring.2
Ungdomsårene er kendetegnet ved store forandringer, både fysisk og psykisk. Det unge menneske skal finde sin egen identitet, blive klar over hvad vedkommende vil med sit liv, vælge uddannelse, flytte hje mmefra
og gradvist overtage ansvaret for sit eget liv. Det er essentielt, at den unge frigør sig fra forældrene og sætter kammeratskaber/venskaber i stedet, og at den unge i gruppen lærer at administrere sine egne behov i
forhold til andres.
At finde sig selv betyder, at der skal foretages uendeligt mange valg. Lykkes denne proces, vokser den unges identitet gradvist frem, men undervejs kan tingene godt stritte i mange re tninger, og der kan opstå
perioder med mismod og mistrivsel. Her kan den unge typisk trække sig lidt tilbage og måske bruge forældrene lidt mere for en tid.
Nedenstående figur viser med al ønskelig tydelighed, at der er meget at tage stilling til som ung i dag:

Fig. 13
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http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Filosofi/Menneskets_grundvilk%C3%A5r/identitet
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Bjørnstrup, Matthiesen og Boserup Skov: Netværkssamfundet – Jeg er på, altså er jeg (kap 2) Forlaget Columbus

3

Bjørnstrup, Matthiesen og Boserup Skov: Netværkssamfundet – Jeg er på, altså er jeg - Forlaget Columbus
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Hvordan arbejder vi med identitet på HHU?
På Han Herreders Ungdomsskole arbejder vi med elevernes identitetsdannelse på flere måder.

Fig. 2

Figur 2 viser, hvordan vi overordnet set har mange forskellige muligheder for at arbejde med elevernes
identitetsdannelse. Figuren er ikke udtømmende, og der vil i det følgende blive fokuseret på tre områder;
kontaktlærerfunktionen, værelsesflytningen og dramaugen.

Kontaktlæreren
Kontaktlærerfunktionen er en central i arbejdet med elevernes identitet. Kontaktlæreren har et særligt blik
for de 7–9 elever, der er i hans/hendes kontakthold, og der opstår gerne en gensidig fortrolighed og respekt. Kontaktlæreren er kontaktperson mellem skole og hjem og agerer i visse situationer som erstatningsforældre, der kan hjælpe og støtte i vanskelige situationer.
Kontaktlæreren har to planlagte samtaler med sine kontaktelever; en i september, hvor der bl.a. tales om
starten, hvordan eleven trives, og hvad målet for opholdet er, og en i april, hvor der følges op på de mål,
der blev sat, og der tales om, hvad eleven gerne vil opnå i løbet af den sidste tid. Ud over de to samtaler på
to-mands-hånd er der også to samtaler, hvor forældrene er med. De ligger i oktober og januar. Derudover
kan der være et varierende antal små og mere spontane samtaler, hvis enten læreren eller eleven finder
behov for det. Dette kan være i forbindelse med små og store problemer, som eleven løber ind i, og som
kontaktlæreren kan hjælpe med at løse, ved fx at guide i konfliktløsning, være decideret mægler eller bare
være vidne til elevens liv, når det er svært.
Kontaktlæreren har altså formelt fokus på elevens udvikling og er en støtte eller indpisker i den sammenhæng, men derudover udfylder kontaktlæreren også andre funktioner. I september er kontaktholdet på
besøg hos deres kontaktlærer, hvor man laver mad sammen og hygger sig under hjemlige forhold. Her går
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snakken ofte lystigt, og eleverne glemmer lidt, at læreren er lærer. Her lægges en af stenene til, at eleverne
får tillid til, at kontaktlæreren er en voksen, der vil dem noget godt.
Hver onsdag spiser eleverne middagsmad i deres kontakthold, og da lærermødet starter umiddelbart efter
middagsmaden, er det oplagt, at man som kontaktlærer spiser sammen med sit kontakthold. Kontaktholdet
bliver ”den lille familie” i den store flok og er for mange elever et trygt sted at være, hvor man føler sig
kendt og tryg med de andre. Efter værelsesflytningen bliver det rigtig vigtigt med denne base, da eleverne
nu er spredt på mange værelser.

Værelsesflytningen
Værelsesflytningen er også et af de tiltag, hvor der arbejdes eksplicit med elevernes identitetsdannelse.
Elevværelserne sammensættes ud fra et ønske om, at eleverne skal udfordres på en passende måde. Der
arbejdes med begrebet ’funktionelle værelse’, hvor det er meningen, at eleverne skal kunne trives, men
hvor de også skal få øjnene op for nye sider af sig selv og hinanden.
Værelsesflyttedagen er – helt forståeligt – imødeset med stor spænding af eleverne, for de bevæger sig ud
på gyngende grund. Hvor de fra skoleårets start møder hinanden som ubeskrevne blade, så sker værelsesflytningen i februar med alle parader oppe. De tror, de kender hinanden, så der skal ofte lidt overvinde lse
til at gå ind i det nye projekt med et åbent sind. Efter nogle dage falder der ro over gemytterne, og eleverne
må sande, at der faktisk var ting, de ikke vidste om hinanden. Som en ele v skrev om værelsesflytningen:
”Nu hvor vi har boet sammen et stykke tid, har vi det godt sammen, og jeg har faktisk fundet ud af, at hun
er en rigtig sød pige. Jeg dømmer nok ikke folk så hurtigt nu, som jeg ville have gjort for et år side.” IVN,
elev 2011/12
Dette illustrerer meget godt, at meget af elevernes udvikling foregår i deres sociale liv med hinanden, altså i
de rammer, skolen lægger om elevernes liv.

Dramaugen
På Han Herreders Ungdomsskole sættes skemaet ud af kraft en uge i november, hvor hele skolen arbejder
på et fælles projekt, nemlig årets dramastykke. Formålet er i høj grad at få eleverne til at samarbejde om
noget, de ikke normalt kaster sig ud i, men i løbet af ugen opstår mange identite tsrelaterede spørgsmål og
problemer. Eleverne skal spille ’roller’ og udføre ’handlinger’, der måske ikke falder dem naturligt. Og da de
selv er med til at skrive både stykke og replikker, bliver der ofte snak om, hvad der skal til, for at publikum
kan se, hvem de er.
Når man i små grupper arbejder med at opbygge en scene og de karakterer, der agerer i den, lyder der ofte
spørgsmål som: ”Hvem er jeg”, ”hvad skal jeg gøre” og ”hvad skal jeg så sige”, og her ligger en nøgle til
identitetsforståelse. Som menneske er vi noget, vi gør noget og vi siger noget – og det skal helst passe nogenlunde sammen! Mange elever elsker at eksperimentere med roller og skøre personligheder, men der er
også mange, der kvier sig ved at træde ud af dagligdagens kendte roller. De vil helst spille en rolle så tæt på
deres egen som muligt! Her føler de, at deres identitet er på spil, og hvis noget er på spil, så er der mulighed for at flytte og lære noget. Ved at eksperimentere - lidt eller meget – har eleverne mulighed for at lære
noget om roller og identitet, og det er en af sidegevinsterne ved dramaugen. Bare det, at alle skal på scenen, er en stor ting for mange: ”Dramaugen var også en udfordring. Det med at skulle snakke så højt, at det
føltes som om man råbte de forreste rækker i hovedet var en stor overvindelse.” IVN, elev 2011/12
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Problemer i forbindelse med identitetsdannelse
Ifølge sociologen Erving Goffman (1922 – 1982) er menneskets identitet en social konstruktion forstået på
den måde, at vi altid spiller roller, når vi er sammen med andre. ’Virkelighedens teater’ kalder han det.
Ifølge Goffman har vi ikke en kerne eller noget
helt ægte indeni, men bliver først nogen, når andre ser os. Goffmann ser livet som et teater med
scene, publikum og skuespillere.

”Mennesket vil i enhver social situation kræve
en udøvelse af bestemte roller.” Goffman

Goffmann arbejder med et interessant begrebspar, ’back-stage’ og ’front-stage’, hvor front-stage skal forstås som det sociale liv, hvor vi ser og bliver set af andre. Back-stage er privat-sfæren, hvor man kan ”puste
ud” og holde fri fra publikums blikke. Efterskoleelever, der har det svært, siger somme tider, at de ikke kan
”finde plads til sig selv”, og måske ligger forklaringen på deres kvaler i, at de mangler et back-stage i deres
efterskoleliv. De kan ikke puste ud og slappe af, fordi der er kammerater omkring dem 24 timer i døgnet.
Hvor efterskolelivet kommer til at lykkes for disse elever, finder eleven enten ud af, at værelset kan være
deres back-stage, eller også finder de fred på ensomme gåture eller på andre måder, men desværre er det
ofte disse elever, der afbryder opholdet i utide.
I indeværende skoleår har der været fokus på social trivsel og frafald, idet et par lærere havde oprettet en
såkaldt ”levende face book-gruppe”, hvor generte elever kunne mødes og lave hyggelige ting sammen og
dermed finde ud af, at de ikke var de eneste, der tumlede med ”en dårlig statusopdatering”. Gruppen var
en succes for så vidt, at det (stort set) ikke var disse elever, der rejste hjem i utide.
Ifølge psykologen Erik Erikson er der i teenageårene basis for ’rolleforvirring’, hvis identitetsdannelsen ikke
forløber hensigtsmæssigt. Denne rolleforvirring ses også på efterskolen. Kammeraterne forandrer sig, og
selv forandrer man sig også – hvad er op, og hvad er ned lige nu?! Det er helt naturligt, at der opstår perioder med usikkerhed, og så står forældre og lærere klar til at gribe. Når vanskelighederne er overvundet, og
verden igen vender rigtigt, er eleven bedre rustet til næste gang, det stormer. Som en elev skriver om sin
egen udvikling: ”Jeg er på efterskolen gået fra at være en lille genert pige, som var bange for at møde nye
mennesker til at være en mere voksen og selvstændig pige, som ikke er bange for nye udfordringer, på
samme måde som tidligere.” MST, elev 2011/12
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Elevernes ord om identitetsdannelse
I løbet af foråret har psykologiholdet arbejdet med emnet identitet. Derudover har en af 10. klasserne skrevet essays om forandringer, som efterskolen har bevirket for dem. I det følgende, vil man kunne læse dire kte citater og sammendrag af elevernes egne ord om identitetsdannelse.
På psykologiholdet var der enighed om, at det havde modnet dem at skulle stå på egne ben, selv træffe
beslutninger og tage ansvar. Mange har forandret deres syn på familien derhjemme og er blevet bedre til at
turde sige deres mening, også over for forældrene. De var også enige om, at der var mange nye ting og
oplevelser, som havde overskredet deres grænser, og dermed var de blevet mere modige. Dramaugen,
gymnastikopvisningerne og skilejrskolen blev nævnt som eksempler. Endelig fremhævede mange den soci ale træning på værelset, hvor de havde fået øjnene op for nye typer af mennesker, men også hvor deres
tolerance og rummelighed var blevet sat på prøve.4
”Et efterskoleophold tror jeg forandrer mennesker mentalt. Jeg har selv oplevet at blive fysik og mentalt
stærkere end jeg var, da jeg startede. Jeg har lært at se sandheden i øjnene! Efterskolen har hjulpet en del
på at modne mig, selvom jeg også var moden inden jeg startede, men jeg er fx blevet mere koncentreret i
timerne.” MPC, elev 2011/12
”Jeg kan mærke, jeg har forandret mig, fordi jeg er begyndt at værdsætte nogle andre ting i livet, end før
jeg kom på efterskole. Jeg er også begyndt at tænke over, hvordan jeg er over for familie, venner og andre
mennesker. Man begynder at tage mere ansvar og man opfører sig mere modent end tidligere.” MA, elev
2011/12
”Jeg kan godt mærke, at jeg har forandret mig. I nogle situationer er jeg begyndt at tænke mere over tingene, og jeg synes også selv at jeg er blevet mere fornuftig. I nogle situationer er jeg også begyndt at sige min
mening.” PK, elev 2011/12
”Vi har været på skilejrskole, hvor jeg blev sat i hytte med nogle personer, som jeg ikke havde snakket med,
og som jeg heller ikke havde tænkt at snakke meget med. Men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg havde fejlb edømt dem fuldstændigt. Der var en person, som jeg troede var meget ufornuftig og doven, men jeg fandt
ud af, at han var meget fornuftig i virkeligheden. Der var også den, som jeg troede var fornuftig, men som
viste sig at være doven og ansvarsfraskrivende, som man jo kan støde på i et bofællesskab. Den perso n har
været med til at gøre mig til et bedre menneske, for han minder mig om, at jeg skal huske ikke at være d oven, og at jeg skal tænke på andres behov frem for mine egne, en gang i mellem. ”MHL, elev 2011/12

4

Sammendrag af gruppearbejde og plenumdrøftelse på valgholdet psykologi, forår 2012
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Konklusion
Som konklusion må fremhæves, at efterskolerne har en helt unik mulighed for at skabe gode rammer om
de unges identitetsdannelse, men også at det er et stort ansvar at lægge fysisk og socialt rum til en så vi gtig
periode i elevernes liv. Efterskoleforeningens formand siger:

”Det helt særlige miljø, hvor de unge er sammen med engagerede medarbejdere 24 timer i døgnet, sætter turbo på både en
faglig og en personlig udvikling, som giver de unge mulighed
for at sætte et nyt perspektiv for deres fremtid. På efterskolen
får de unge mulighed for at se sig selv i helt nye rammer og
mange oplever således, at de har hidtil uudnyttede potentialer, hvilket blandt andet smitter af på deres uddannelses- og
karrierevalg.”
Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen
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Hvad gør vi allerede?
På HHU er vi bevidste om det store ansvar og den store opgave, vi har. Vi arbejder aktivt med elevernes
identitetsdannelse bl.a. i kontaktlærerordningen og de dertilhørende samtaler, men meget af arbejdet f oregår i de rammer, skolen danner om elevernes liv. Værelsesindkvarteringen og den obligatoriske værelse sflytning spiller en stor rolle i de sociale færdigheder, både vi og eleverne oplever, at de får. Endelig er de
anderledes oplevelser en vigtig brik i forhold til at udfordre eleverne og flytte deres grænser. For den største del af eleverne foregår der en vigtig og positiv identitetsdannelse i løbet af skoleåret, som er en ballast,
de tager med sig i deres videre liv.

Hvad kan vi gøre bedre?
Der kan anskues (mindst) to grupper af elever, hvor vi kan forbedre vores indsats:
-

Elever der mistrives generelt, men ikke nødvendigvis er i fare for at afbryde opholdet

-

Elever der mistrives på skolen, og som ønsker at afbryde opholdet

Der er grund til at overveje, hvordan vi bedst muligt hjælper de elever, der løber ind i identitetsproblemer
under opholdet. Lærerne giver ind i mellem udtryk for at mangle redskaber til at kunne hjælpe de sårbare
unge, som fx er piger, der får spiseproblemer, eller bare er kede af det hele tiden. Redskaber til at hjælpe
disse elever kan være kurser eller support udefra af psykologisk uddannede personer.
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http://www.efterskolen.com/da/Artikler/Arkiv%202009/kronik%20troels%20 borring.aspx
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Et andet spørgsmål er, hvordan vi hjælper de elever, der har svært ved at finde sig til rette på ”efterskolescenen”, fordi de ikke har nok frirum og føler, at de skal være ”på” hele tiden. Her kan der arbejdes med
rammerne for fx computere, gæster udefra, trivsel på værelserne eller hvad det nu er, der trykker disse
elever. Disse elever passer ikke altid i ’efterskolens skabelon’, og der kan arbejdes med mere fleksibilitet på
flere fronter, og sandsynligvis et forstærket forældresamarbejde.
Generelt et det vigtigt, både for efterskolen og for eleverne, at der arbejdes med fastholdelse, så frafaldet
mindskes. Afbrudt ophold er et nederlag, som de færreste har brug for, og vi skal derfor løbende have fokus
på, hvad årsagerne til problemet er og optimere vores indsats ud fra dette. En ide kunne være at man mere
systematisk indsamlede udsagn og erfaringer fra de elever, der afbryder opholdet i utide. Disse erfaringer
vil kunne hjælpe til at indkredse, hvad der er skolens rolle og hvad der er ydre faktorer, som vi ikke er herre
over.
Der vil naturligvis altid være elever, som at forskellige årsager ikke kan eller vil finde sig til rette, men at få
indkredset nogle punkter, hvor vi som skole kan gøre noget, vil være til stor hjælp.

9

