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Hvad går øvelsen ud på?

sådan gør I:

Jeres gruppe skal vælge lejere til jeres bofællesskab 
ud fra en liste med personbeskrivelser. 

1) læs alle personbeskrivelser igennem.  

2) Marker med + ud for personer, du personligt godt vil bo sammen med 
 og marker ÷ ud for dem, du ikke vil bo sammen med.

3) I gruppen skal I blive enige og vælge 3 personer, som I gerne vil have i jeres bofællesskab og 3 personer, 
I ikke vil have. I skal lave noter med jeres argumenter for hver person, I vælger til eller fra. 

Mette er 18 år og fra Nordjylland. Hun har fået et rengøringsjob 
på et plejehjem, indtil hun skal begynde på HF næste 
skoleår.

rafad er iransk flygtning. Han er studerende og 20 år gammel. 
Han er politisk meget aktiv og støtter modstandsbevæ-
gelsen i Iran. Han går ind for væbnet modstand og er 
derfor eftersøgt af den iranske efterretningstjeneste.

Flemming er 19 år og på bistandshjælp. Han har haft arbejde 
hos en cykelmekaniker, men han blev fyret på grund af 
problemer med nogle kunder fra en motorcykelklub, som 
konkurrerer med Flemmings egen motorcykelklub.

achmed kommer fra en familie fra det tidligere Jugoslavien, der 
har boet på Vesterbro i mange år. Han er lige fyldt 18 år 
og er startet som lærling i virksomheden Jern & Metal. 
Han ønsker at bo hos jer, fordi det er tæt på hans familie 
og venner.

sussie og rune er kærester og spiller begge rockmusik i hver 
deres band. De er begge 19 år og lever i perioder på kon-
tanthjælp, når der ikke er jobs med deres bands.

Thomas er 21 år og er begyndt at læse til lærer. Han er blind, 
men klarer sig fint med sin førerhund, som selvfølgelig 
skal bo sammen med ham.

peter er 22 år og har siddet to år i fængsel for en voldsdom. 
Hans sagsbehandler har skrevet til jer, at det er meget 
vigtigt, at Peter får en ny chance. Et bofællesskab med 
unge mennesker ville være det helt rigtige sted for ham 
at bo. Der er ingen problemer med huslejen, selvom den 
skulle blive højere end normalt.

sara og Keld har boet i et kollektiv på landet. De vil gerne ind til 
byen, men vil stadig leve på en meget miljørigtig måde. 
De er henholdsvis 21 og 20 år, og de er ikke kærester. De 
er meget interesserede i at gøre haven økologisk. De har 
også mange idéer til at få gjort husholdningen mere grøn.

anders er 20 år. Han har ringet til jer og fortalt, at han gerne vil 
bo hos jer, fordi det ligger tæt på vennerne. Han lød lidt 
truende og fik nærmest sagt, at det ville være en dårlig 
idé, hvis han ikke fik lov til at flytte ind.

selda er 20 år. Hendes forældre er fra Tyrkiet, og hun er født 
og opvokset i Danmark. Hun er praktiserende muslim og 
læser Samfundsfag på Københavns Universitet.

sigurd læser HF og er 19 år. Han vil gerne flytte hjemmefra, da 
han har haft en masse bøvl med sine forældre. Sigurd og 
hans far har været oppe at slås, fordi faren opdagede, at 
Sigurd har dyrket hampplanter i et hjørne af haven.
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