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1. Indledning
I sidste års selvevaluering var identitetsdannelsen omdrejningspunktet. Her nåede Mette

Stentoft Nielsen frem til, at især fællesskab havde en stor betydning for den enkelte elevs
identitetsdannelse. (HHE, 2019)
I år vil selvevalueringen dermed bygge videre på vigtigheden bag fællesskabet samt dens
udfoldelse på Han Herred Efterskole 18/19.
Fællesskab er én ud af skolens fem grundværdier, og bliver i skolens værdigrundlag beskrevet
således:
‘’Vi vil et forpligtende og meningsfuldt fællesskab, idet det kan give rum og respekt for
forskellighed og lære eleverne at vise tillid og tolerance. Vi ønsker derfor en skole, som ikke er
større, end vi alle kan føle os som en del af fællesskabet. Fælles oplevelser er essentielle for
os.’’
Skolen mener altså, at den med et forpligtende og meningsfuldt fællesskab kan lære
eleverne at rumme hinanden og dermed vise respekt, tillid og tolerance. Her ønsker skolen
især at fællesoplevelser, skal være med til at fremme samhørigheden blandt alle på skolen.
I følgende afsnit vil fællesskab blive teoretisk præciseret og indkredset, hvorefter der vil blive
fremlagt både en kvantitativ- samt kvalitativ undersøgelse i form af spørgeskema samt
semistrukturerede interview.
Den kvantitative undersøgelse blev fortaget november/december 2018 med godt 100
respondenter. Den kvalitative undersøgelse blev foretaget i skoleårets afsluttende uge 2019
med 7 respondenter.
Derudover vil der blive set på den pædagogiske praksis, som ligger til grunde for skolens
opgave i henhold til fællesskabet.
Afslutningsvist vil dette munde ud i en konklusion samt anbefalinger til videre arbejde på HHE.
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2. Hvilken betydning har fællesskab, og hvorfor er den vigtig?
Anerkendte teoretiker som Jan Tønnesvang, George Herbert Mead, Axel Honneth og
Alexander Von Oettingen har én central ting til fælles, når de snakker dannelse, nemlig at
man ikke kan se selvet som en alene stående karakter, men den skal ses i relation til
samfundet, og ikke mindst det sociale fællesskab den indgår i. Dermed mener de, at
fællesskabet, er alfa og omega for både dannelsen og identitetsdannelsen af de enkelte
individer. Eleverne vil altså ikke kunne blive tilstrækkeligt dannet, hvis ikke de indgår i et
fællesskab. For hvordan kan man udvikle egne meninger, holdninger, medindflydelse og
solidaritet, hvis ikke man har nogle at spille ’’bolden op ad’’? Heri ligger fællesskabets
styrke, som kan være med til at skabe robuste individer. (Mortensen, 2017)
Tidens tendens er at pleje selvbestemmelsen, hvilket gør, at den bliver udfoldet i en bred
forstand, men binder man ikke sig selv når man kun ser verdenen fra egne briller samt tager
beslutninger ud fra egne interesser? Hvordan skal man så blive klogere? Klogere på andre, på
livet og på sig selv?
Von Otteingen mener, at det frie opstår, når man ’’frit’’ vælger at være en del af fællesskaber,
som egentlig ’’binder’’ os da vi er forpligtet overfor fællesskabet. Bindingen begrænser
individet på en uvant måde, som endvidere udvider og udvikler friheden. (Von Oettingen,
2011) Vi er altså̊ ikke frie, når vi kan klare os selv, men frie når vi forstår, at overskride vores
grænser og åbne øjne op for verdenen udenfor. Det er netop dette, som efterskolernes
fællesskabsbånd kan være med til at gøre. (Von Oettingen, 2011)
Når vi snakker fællesskab, er det ligeledes oplagt at tage fat i George Herbert Meads teori.
Han tillægger, ligesom Tønnesvang, det sociale samspil og interaktionerne stor værdi.
(Laursen, 2011)
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Modellen til højre illustrerer Meads
tanke

om

udviklingen

af

selvet.

Udviklingen forekommer i samspil og i
kommunikationen med andre.
’’Jeg kan kun få øje på mig selv, når jeg
lærer at se mig selv med den andens
øjne.’’
(Laursen, 2011)
Udviklingen ved den enkelte elev sker altså, når han/hun gennem mange interaktioner, hvor
handling og vurdering spiller en stor rolle, spejler sig i de mange reaktioner, der kommer.
Dermed danner og tilpasser eleven sin identitet konstant undervejs. Det er her vigtigt at
påpege, at reaktioner vægtes højere ved de signifikante andre, altså særlige personer
herunder forældre, bedste venner, særlige lærer etc.
På HHE er eleverne altid en del af et socialt sammenspil og dermed altid omgivet af andre.
Der opstår altså̊ konstante interaktioner, hvilket gør, at eleven hele tiden skal tage egen
identitet op til revurdering.
Mange er bekendte med at en efterskoleelev gennemgår en betydelig udvikling gennem sit
ophold, hvilket fællesskabet har haft en stor indflydelse på.
Men hvad er ’’fællesskab’’ på en efterskole?
Axel Honneth mener, ligesom Mead og Tønnesvang, at fællesskabet og samfundet har
konstant indvirkning på eleven, hvilket betyder, at man ikke kan se eleven i ental. Honneth
sætter derpå tre sfære op for, hvordan fællesskabets relationer kan være med til at fremme
selvrealiseringen. (Jakobsen, 2011) De tre sfære selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse
operer

Alexander

Von

Oettingen

ligeledes

med

i

’’Dannelse

der

virker

–

efterskolepædagogik’’, hvor han giver et indblik i, hvordan de udspiller sig i
praksisfællesskaber på efterskole. (Von Oettingen, 2011)
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Der er altså mange fællesskaber på en efterskole, som alle bidrager til elevens udvikling.
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3. Undersøgelsen
Interaktioner:
En af respondenterne sagde i det kvalitative interview:
’’Vi ser hinanden fra alle sider – på godt og ondt’’
Eleverne er hele tiden tvunget til at forholde sig til deres og andres følelser, hvilket i sidste
ende er med til at ’’speede’’ deres udvikling op.
Når man starter som elev på Han Herred Efterskole, bliver man overvældet af de mange nye
indtryk. Man er ekstra opmærksom på de mange signaler, der bliver sendt fra personerne
omkring en. De mange interaktioner fører til mange reaktioner, som endvidere gør, at eleven
er under konstant udvikling. Fællesskabet spiller altså en betydelig rolle.
I den kvantitative undersøgelse svarede hele 86% af eleverne, at de havde oplevet større
fællesskabsfølelse på Han Herred Efterskole end i folkeskolen.
Derudover spiller de signifikante personer også en stor rolle, da de har en større indflydelse
på elevens udvikling. (Laursen, 2011) Som signifikante personer nævnes især
kontaktlærerne af eleverne. Kontaktlærerne har altså ligeledes en stor rolle i elevernes
udvikling og fællesskabet.

Det ’’frie’’ valg:
I den kvantitative undersøgelse svarede:
79% af eleverne, at de valgte Han Herred Efterskole for at opleve fællesskabet.
Dette fortæller os flere ting; blandt andet at fællesskabsfølelsen stadig har en stor betydning
for de unge i dag, men også at de har en stor forventning om, at et efterskoleophold på HHE
ville kunne opfylde dette ønske.
De blev ligeledes spurgt om, hvilken betydning ordet fællesskab havde for dem. Her var
mange forskellige svar, men de fleste var enige om, at det især betød ’’at man er sammen om
noget’’ og ’’at man er en masse mennesker sammen om at få det til at køre… Man ligger tid
og kræfter i, at der bliver et godt sammenhold.’’
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Det vil sige, at de elever der har valgt at tage på HHE ikke bare har en forventning om at opleve
fællesskabet, men ligeledes er indstillet på, at de selv skal arbejde for det.
Dog var der større usikkerhed blandt eleverne, når de blev spurgt til, hvad de selv gjorde, for
at give til fællesskabet.
Her svarede nogle:
’’Ved ikke’’, ’’er mig selv’’
Andre svarede:
’’Er opmærksom på andre’’, ’’byder ind med, hvad jeg kan’’, ’’sørger for at holde en god
stemning’’.
Dette fortæller os; at nogle gjorde sig store overvejelser om, hvordan de kunne give sig hen
til fællesskabet, mens andre var mere i vildrede.
Ifølge Von Oettingen’s teori vil de elever, som gjorde sig tydelige overvejelser i sidste ende få
mere ud af fællesskabet og dermed blive klogere på andre og livet, hvilket vil skabe større
frihed. (Von Oettingen, 2011)
Betydningen af dette blev tydeliggjort i øvrige spørgsmål.
93% af eleverne svarede at de, efter en tredjedel inde i skoleopholdet, havde oplevet
fællesskabet.
Så allerede efter de første måneder på HHE, havde eleverne, sammen med skolens ansatte,
formået at indfri de forventninger som mange af eleverne havde inden årets start.
Kigger man nærmere på de sidste 7%, er det genganger fra dem, som ikke har gjort sig nogle
overvejelser over egen indsats i forhold til fællesskabet.
Skolens opgave ligger altså i, at man støtter eleverne i egen opfattelsen af, hvad de selv kan
gøre for at åbne sig for fællesskabet. Dette har som sagt en stor betydning for elevens egen
dannelse. (Laursen, 2011)
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De 3 sfære:
Den kvalitative undersøgelse tydeliggjorde opdelingen af fællesskabsfølelsen i løbet af et
skoleår. De i alt 7 respondenter, som alle repræsenter hver deres målgruppe, var enige om
én ting.
’’Der var stor fællesskabsfølelse i starten af året og sidst på året’’.
De mente selv, at grunden til dette var, at lærerene og skolen i disse perioder støttede op
omkring det store efterskolefællesskab.
Der blev især nævnt turer ud af huset og andre specielle dage, hvor eleverne blev ’’tvunget’’
i grupper, og var nødsaget til at stå sammen.
Den kvalitative undersøgelse bakker ligeledes op om disse respondenters svar. Her blev alle
eleverne spurgt om, ’’hvornår de oplevede fællesskabsfølelsen’’, hvor størstedelen svarede;
’’cykeltur til Svinkløv, håndbold/fodbold kampe, gymnastikopvisning’’
Især cykelturen til Svinkløv blev nævnt som en god fællesskabs-booster, men også aktiviteter
som er mere faste på skolen, som håndbold, fodbold og gymnastik, har haft en stor betydning.
Dermed er det vigtigt, at man som skole ikke underkender sin rolle i det store fællesskab, men
i stedet er opmærksom på, hvor stor en betydning det har, at man giver tid og luft til dette.
Udefra elevernes svar, manglede de skolens initiativ i midten af skoleåret for at opretholde
efterskolefællesskabsfølelsen, som man ellers er god til at skabe i starten og til slut.
Respondenterne sagde følgende om de tre perioder i løbet af året:
Første del af året
Respondenterne:
’’Skolen var god til at ryste os sammen’’
’’Der blev lavet flere aktiviteter i starten, hvilket gjorde, vi lærte hinanden bedre at kende på
krydsogtværs – også bedre end senere’’
Som tidligere nævnt er der meget på spil i starten. Det er her eleverne, skal lære hinanden at
kende, og det er her, de mange interaktioner gør, at eleven lære at forstå samt formgive egen
identitet samt anerkende de andres. Man kan se ud fra eleverne besvarelse, at dette i højgrad
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lykkes, og det har blandt andet været med til at udvikle deres selvtillids sfære. (Von Oettingen,
2011)
Anden del af året
Respondenterne:
’’Det var meget de små fællesskaber, fordi vi hyggede meget på værelserne’’
’’Folk snakkede ikke så meget sammen’’
’’Der skete ikke så meget. Man gled meget væk’’
’’Det kom hurtigt tilbage igen da vi kom på ski, der skete noget andet – andre værelser, nye
mennesker, større omgangskreds... Man havde bare pludselig flere at gå med’’
Eleverne følte ikke efterskolefællesskabet i denne periode, og fandt derfor sammen i små
grupper, som de følte sig trygge ved, dvs. andre elever som de havde noget tilfælles med.
Dog kan disse små grupper blive for ’’indspiste’’. Deres forståelse overfor hinandens
forskelligheder er måske gode i deres små grupper men ikke i det store fællesskab. Dermed
bliver selvagtelsen til dels udviklet, men det lykkes ikke skolen at samle det store fællesskab.
(ibid)
Tredje del af året
Respondenterne:
’’Det har været MEGET bedre’’
’’Alle kan være sammen. Alle er sammen udenfor’’
’’Vi laver en masse sammen alle sammen – det giver bare et godt fællesskab’’
’’Man er meget mere positivt indstillet. Vejret spiller en stor rolle’’
’’Fedt når nogen spørger om man vil med ud’’
Ifølge respondenterne lykkes det igen at få samlet efterskolefællesskabet og dermed udvikle
elevernes selvagtende sfære. Eleverne har lært at begå sig på en efterskole. De kender alle
spillereglerne, og tager del i ansvaret. De begynder altså nu at argere både som modtager,
men også giver. De venter ikke længere på, at lærerne tager initiativet til
efterskolefællesskabet, men tager nu selv hånd om det. (ibid)
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4. Hvad gør skolen og dens ansatte for at fremme fællesskabet?
Han Herred Efterskole og dens ansatte er selv meget bevidste om, hvilken betydning
fællesskabet har for dem. Fællesskabet gør, at hverdagen kan hænge sammen. Derfor
forsøger skolen også at støtte eleverne i de forskellige fællesskaber, ved at dele dem ind i nye
grupperinger i løbet af året, f.eks.: Kontakthold, forskellige værelser, klasser, valgfag,
rengøringshold, køkkenhold, middagsmadsborde etc. Ved at gøre dette støttes elevens 3
sfære da han/hun bliver tvunget ud i andre og nye interaktioner.
Derudover bruges gymnastikken, som er fælles for alle, bevidst som et redskab til at styrke
fællesskabet. Det samme gør længere turer ud af huset, som f.eks. USA-, KBH- og skitur.
Som efterskolelærer er ens rolle meget omskiftlig. Det betyder at man som lærer, skal være
meget opmærksom på, hvilken betydning man har for den enkelte elev. Man vil f.eks. i
henhold til Meads teori, være en signifikant person for nogle elever og elevgrupper. Dermed
udgør man en stor betydning i relationen med disse, og indgår ligeledes som en del af
fællesskabet. Især kontaktlærerfunktionen har en betydelig rolle, da det er her, man holder
øje med, hvordan ens kontaktholdselever argere i fællesskabet, samt støtter dem i dette.
Med den autentiske lærer in mente, er det vigtigt, at man tør at bringe sig selv i spil. Først når
man gør det, ser eleverne læreren som en del af fællesskabet. Dette gør lærerne på Han
Herred efterskole på mange måder, men især aftensamlingerne med de personlige historier
fra lærerne, nævner eleverne som en øjenåbner samt en inkluderende del.
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5. Konklusion
Fællesskab er én ud af de fem grundværdier, som Han Herred Efterskole forsøger at efterleve.
I dette tilfælde kan vi dog slette ’’forsøger’’.
Det er tydeligt at Han Herred Efterskole, med sine forskellige tiltag, formår og indfri de
forventninger som de selv og eleverne, har til fællesskabet.
Når 93% af eleverne allerede efter første tredjedel af året svarer, at de har oplevet
fællesskabsfølelsen, og når fællesskabet er kommet så meget under huden på eleverne sidst
på året, at de selv begynder at tage ansvar for det, så er man kommet langt som efterskole.
Dog er det vigtigt, at skolen fortsat, støtter eleverne i deres egen opfattelse af, hvad de selv
kan gøre for at åbne sig for fællesskabet. Der sidder stadigvæk elever, som føler sig udenfor
fællesskabet og som ikke selv, kan finde vej til egen rolle. Det kan derfor anbefales, at
kontaktlærerne er mere opmærksomme på denne lille gruppe, og hjælper dem intensivt med,
at finde en vej ind i fællesskabet.
Derudover lider efterskolefællesskabet et tab i midten af året, som skolen ligeledes skal være
opmærksom på, da det har en stor betydning for dynamikken og ikke mindst elevernes trivsel
samt udvikling.
Det er altså vigtigt, at Han Herred efterskole fortsat ikke underkender sin rolle i det store
fællesskab, men er opmærksom på, hvor stor en betydning det har, at man giver tid og luft til
udviklingen af dette.
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